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A Tapinostola musculosa Hb. elfordulása

Magyarországon.
Irta : Kadocsa Gycla.

Az elmúlt 1013. esztend, rossz hírének ellenére, a magyar
mezgazdasági entomologusokuak sok érdekes meglepetéssel szolgált.

Megoldást nyert több fontos, valóságos csapásnak mondható, rovar-

kártev elleni védekezésnek immár évek óta sznyegen fela' kérdése

és meghozta ez esztend, egyéb érdekes rovar mellett, a Tapinostola

musculosa Hb. magyarországi tömegesebb megjelenését és ezzel kap-

csolatban érdekes életmódja tannlmám'ozásának allcalmát is.

Ez a szerény ruházatú ^ lepke úgy a hazai mint a küKöldi

lepidopterologusok eltt mint „ritka •% einiélfogva „drága'' állat sze-

repel.2 Mint mezgazdasági kártevrl pedig eddig csak Orosz-

országból származó adataink vannak. Ezentúl azonban hazánk is

bátran szerepelliet már mint olyan ország, ahol a lepke „tömege-

sebljen- és mezg-azdaságilag ..kártékonyán" jelentkezett. A m. kir.

állami Rovartani Állomás jutott abba a ..szerencsés" helyzetbe" —
ha ugyan szabad e kifejezéssel éhiem — hogy ezt megállapíthassa

és a kártevnek hazai életmódját tanulmányozhassa. Az ih^módon

gyjtött tapasztalatokat akarom most részletesebben ismertetni, mind-

járt elrebocsátva. hogy tanulmányainkat teljesen befejezetteknek

még nem tekintjük. Kutatásainkat a jövben még folytatni fogjuk s

a kártev életmódjának olyan fázisaira is leszünlv tekintettel, amelyekre

az elmúlt esztendben részint, mert mezgazdaságilag kevésbé fon-

tosak, részint, mert a késlib említend irodalmi adatokban már

részletesebben leírva, benfogialtatnak, nem voltunk tekintettel. A szó-

banforgó rovar honi viszonyaink között folytatott életmódjának meg-

1 Erre czéloz tudományos neve is: tapeinos = szerény, síoZe=^ ruha;

musculosa = izmos, czélzással vastagabb erezetére.

- De. O, Staüdixger & A. Basg-Haas legújabb (Xo 57.) ..Lepidopteren-

Liste'-'-je szerint csereértéke : q^ 30, $ 35 egység.

Rovartani Lapok. XXI. 1—3. (1914. HL 25).



figyelése és a rendelkezésre álló irodalmi adatokban foglaltak revi-

deálása Jablonowski JózsEF-nek, a Rovartani Állomás igazg-atójának

az érdeme, a ki a „Deutsche Gesellschaft für angewandte Entomolo-

o>ie" 1913 szén Würzburg-ban tartott közgylésén egy eladás kere-

tében a rovar hazai tömegesebb elfordulásának történetét már is-

mertette s a kinek az eladása a társulat évkönyvében napvilágot is

foo- látni.i Nekem csak annyiban van érdemem, amennjdben mint a

Rovartani Állomás tisztviselje s mint lelkes lepkész, a tenyésztési

kísérleteknél, a megfigyeléseknél, a meghatározásnál s az irodalmi

adatok felkutatásánál részt vehettem. Mint olyan szólhatok tehát a

tárgyhoz, a ki betekintést nyerhettem a rovar érdekes életmódjába s

aki — hogy úgy mondjam — végigkísérhettem szemeimmel egész

életén : a bölcstl a sírig — és a feltámadásáig

!

Mieltt azonban hozzáfognék a -fentebb Ígértem részletesebb

tárgyaláshoz, áhapítsuk még meg a lepke rendszertani illetségét.

Staudinger-Rebel 1901-ben megjelent „Catalog der Lepidopteren des

Palaearktischen Faunengebietes" czím mve szerint a Noctuidae

nagy családjának Tn/iwae-alcsaládja Tapinostola Ld. nemébe tartozik,

mely nembl hazai faunánkban a fentin kivül még ismert fajok : az

extrema Hb., Hellmanni Ev. és fúlva Hb., de valamenn}^ „ritkának"

vagy „igen ritkának" jelezve.

Rendkívül érdekelt e lepke magyarországi története. Ai*

kutattam a hazai rovartani irodalom nagy részét ; a hol csak sejtet-

tem, hogy valami adatra rábukkanok, böngésztem és így sikerit is,

nem mondom, hogy teljes, történetét összeállítanom.

A Tapinostola musculosa-i hazánkban elször a Csehországból

1820-ban hozzánk származott Kindermann Albert (meghalt 1847-ben)

fogta', a ki családjával egják legszorgalmasabb lepkegyüjtnk volt

és sok, nemcsak hazánk faunájára nézve, hanem az irodalom szá-

mára is új fajt fedezett fel hazánkban.

Frivaldszky Imre 1865-ben Pesten megjelent klasszikus mvé-
nek „Jellemz adatok Magyarország faunájához" 93. oldalán a kö-

vetkezket olvashatjuk : „ Tapinostola nmsculosa Híjb. (izomos Tarány.

)

Mint szórványos faj Európa több tájain észleltetett ; rónáinkon, úgy-

szinte emelkedettebb lejtinken, hol búzavetések léteznek, giratás után

a tarlókon napközben is ide s tova sebesen repdesve, de csak gyé-

ren található." Hogy Kindermann a lepkét hol fogta elször, arra

nézve az adatot megszerezni nem tudtam. A fenti idézetbl, mely

1 „Über einen neuen Getreidescliiidling' aus üngarn. (Halmeule :

Tapinostola musculosa Hb.)''

2 Abafi-Aigner Lajos : A lepkészet története Magyarországon. Buda-

pest, 1898; p. 56.



halála után 18 évvel késbb kelt, kitnik, hog-}^ ekkor már hazánk
több helj^érl volt ismeretes a lepke. Annál meglepbb tehát a

késbbi irodalmi adatok amaz állítása, hogy a le23ke csakis Buda-
pestrl ismeretes.

Ezt állítja Nécsey István „Barsmegye nagylej^kéi" czím ér-

tekezésében i, midn a Barsmegyében 1893-tól 1899-ig gyjtött lep-

kéirl beszámol s a Tapinoslola muscidosa-i^ melj^et Verebélj^en gj^ij-

tött (VIII. 29.) egyetlen példányban, mint ritkább állatot említi föl,

mely addig' csak Budapestrl volt ismeretes. A. Aigner Lajos
„A Xoctuák biológiájához" czím ^értekezésében^ is ezeket írja

:

..Tapinosiola muscnlosa Hb. hazánkban csak Budapestnél, itt is

igen ritkán, július közejíétl augusztus közepéig, mélyebben fekv,
vagy nedves helj'^eken lev szántóföldeken akkor kel ki, mikor a

1. kép. — Tapinostola muscnlosa Hb. — A ^= lepke, B = hernyó. Va.

(Jablonowski nyomán).

búza csaknem megérett s akkor éjjel fogható, vagy úgy, hogy a

kaszásokat követjük, akik a Noctuát kaszálás közben felzavarják.

Napközt tarlókon is igen gj^orsan röpül virágról-virágra, bogáneson

is szeretiihii." x\z 1896-ban megjelent „Fauna Regni Hungária e^'-

ban is csak az olvasható : ..Rara. I. Budapest." Ismerve most már a

lepke életmódját, hiszem, hogy Budapesten kivl több-kevesebb pél-

dányban más helyütt is gyjtötték addig, errl azonban a szerzk-

nek nem volt tudomásuk, egyszeren azért, mert a gyjtk annak

idején nem közölték adataikat.

1 Rovartani Lapok. VII, 1900, p. 26, 60.

2 Rovartani Lapok. VII, 1900, p. 210.



A Rovartani Állomás lepkegyiijteméii^'-ében talált egy példányt

boldogult A'ellay Imre fogta 1896. VII. 22-én ugyancsak Budapesten.

A Nemzeti Múzeum magj^arországi gyjteményében található négy

példány közül — amint errl Dr. Schmidt Antal úr szívességébl

személyesen meggyzdhettem — kettnek Szolnok, egynek Tisza-

lucz és egynek Újpest a termhelye. A legújabbi idkbl csak egy

adatra bukkantam még, mel}^ a lepke magyarországi gj^ijtésérl tesz

említést és pedig Báró N. Ch. RoxHscmLD ,. Adatok Magyarországa

leiDkefaunájához-' czímü értekezésébeni, mel}^ szerint a lepkét a

Hortobágyon fogta 1912 VII. 7— 11-én Predota nev gyjtje,

a kivel véletlenül akkoriban, a HortolDágyon járván sáskaügyben,

találkoztam is. Mindezen történeti adatok sorát bezárják végül az

1912. és még inkább az 1913. év alább ismertetend — s a lepke

hazai történetének bizonyára legkimagaslóbb eseményei.

*

A lepkérl, mint mezgazdasági kártevrl, eddigelé csak Dél-

Oroszországból származó adataink vannak. Lixdemanx az 1882. év

tavaszán a kubani kozák-területen (a Kaukázus északi részén) történt

utazása alkalmával elssorban a rozson és másodsorban az szi és

tavaszi búzán észlelte a kártevt, mely a g-abonának sok szántóf-rildön

a -,'3-át, másutt az ^A-ét teljesen tönkretette. ( ) egy új fajt ^'élt l^faime

felfedezni s ehievezte Tapinodola friinientalis-nRlí.'^ Véleménye szerint

e faj valószmíUeg csak Délkeleti-Oroszországnak és Észak-Kaukázus-

nak a jellemz állata. Szerinte a zab és ái'pa a kártételétl teljesen

ment, mert utóbbiakon még olyan területeken sem találta, amelyeken

a rozs és búza, kisebb-nagj^obb mértékben, fertzött volt. Ellenben

találta a hernyóját a Bromus teciorum és Triiicum repens szárában.

Készletesebben leírván a rovar életmódját és a kártételnek kéi^ét,

arra a következtetésre jut, hogy évente két nemzedéke van. az

els tavasszal : április—májusban, a második : júhus—augusztusbair

repül. A második nemzedéknek hernyói — véleménye szerint —
ugyanolyan életmódot folytatnak, mint a tavaszinak hernj^ói. Az át-

telelést illetleg megfigyelésekkel nem rendelkezik.

Igazán alajDOS és minden tekintetben kiváló egy másik orosz

szerznek, MoKRZECKi-nek a tanulmánya.^ AIokrzecki mindenekeltt

megállapítja, hogy a Lindemann leírta Tapinoslola frumentalis nem
egyéb, mint a Hübner leírta T. musculosa, amelyet alkalma nyilt meg-

1 Rovartani Lapok. XX, 1913, p. 75.

- K. LiNDEMANN : Tapinostola frumentalis, ein neues schadliches Insekt

Russlands. (Entomologische Nachrichten. X, 1884. p. 173.

3 Naturgescliichte einer Halmeule (Tapinostola musculosa Hb.) (Zeitschr,

f. wi-s. Insektenbiologie. III, 1907, p. 50, 87).



figyelme a tauriai kormányzóság'ban. ahol 1894— 1899-1^ nagy károkat

okozott. De nemcsak Tauriában volt ismeretes a kártétele, hanem
megfigyelhet volt egész Dél-Oroszországban : Cherson, Jekaterinoslaw

és Sta^vropol kormányzóságokban és a Don- és Knban-területeken.

MoKRZEcra megállajjítja, hogy a lepkének évente csak egy nem-
zedéke van, ez nyáron repül, és hogy az áttelelés pete alakban
történik. A hernyója egj^aránt él az szi, valamint tavaszi gabona-
féléken. A vadon növ füvek közül, mint gazdanövényeket, felemlíti:

a Triiiciim repans-X. Bromus tedorum-ot Bromus inermis-l és Aegilops

cylindriciüii-ot. A legrészletesebben írja le az egyes fejldési alakokat

és rovar módját, valamint az észlelt kártételt. Adatainak helyességérl

meggyzdést szerezhettünk a Rovartani Állomáson is. Ez a komoly
tanulmány mindenkor forrásmunlí:ája lesz a Tapinosiola miisculosa

életmódjával foglalkozóknak s jómagam is az alábbiakban nem egy
helyen fogok reá hivatkozni, különösen olyan részleteknél, amelyekre

nézve közvetetlen megfigyeléseink még hiányzanak.

1912. június 11-én a kis Pusztapó község-bl (nem messze

Szolnoktól) néhány búzatövet kajDOtt a Rovartani AJlomás, melyek
közül némelyik a csíkoshátú búzalégy (Clüorops iaeniopus) AIeig.

nyári kártételét mutatta, másokon ellenben nekünk ismeretlen zöld

hernyók kártételét észleltük. Próbáltuk a hernyókat tovább ten^'^ész-

teni. hogy majd lepkét nyerjünk bellük s így megtudjuk a kártev
nevét, azonljan a kitenj'észtésük nem sikerült.

19l;3-ban május 5-én, ugyancsak fentemlített helj^rl, megint

kaptunk búzatöveket, eddig még nem észlelt kártételt tüntetve fel.

A felhasított hajtásokban apró, csontfehér szín és négy sötétebb

hosszsávval díszített hernyókat találtunk. A beküldvel azonnal össze-

köttetésbe léptünk, aki ezentúl készségesen küldte be idnldnt a

tanulmányainkhoz szükséges anyagot (növényeket s rovarokat).

A május 5-én kapott vetés még alacsony'', a jól megbokrosodott

búzanövények még zsengék voltak. A hernyók a hajtások belsejében,

ezek legalsó részében voltak taláUiatók. A kifejtett kis hernyók

gyorsan elmenekülni iparkodtak. Ekkor a kártételnek képe ilyen volt:

a hajtások beiül a támadás hetyén kdrágottak oly módon, hogy a

megtámadott hajtás a rágás helyén köimiyen két részre válik, a fels

rész már kis ervel is kihúzható. A megtámadott hajtás egyelre

— látszólag — normáhs marad, késbb azonban elszárad. A herm^ó

egy hajtással végezvén, átmegy egy másodilrba, majd harmadikba s

így tovább s ezekkel is így bámk el. A hajtásnak csak kis része

lévén kirágva, ellíépzélhet, hogy egj^-egy hernyó hány hajtást tesz

ily módon tönkre. Mokrzecki azt álhtja, hogy a herm^ó a növény

belsejébe alul egy kis kerek n,yíláson át hatol be és valamivel

feljebb egj másikon át távozik. A Rovartam Állomásra beküldött



búzanövények ezen apró nyílásokat nem mutatták, jeléül annak, hogy

a hernyók felülrl hatolnak be a hajtásba, amirl egyébként a most

említend kísérlet is meggyzött bennünket.

A május 15-én Pusztapóról érkezett búzavetésminta a kártétel-

nek még mindig ugyanazon képét mutatta, mint a tíz najopal elbb
érkezett küldemény. A hernyók azonban már valamivel nagj'-obbak

voltak. Minthogy a küldemény majdnem teljesen elszáradt volt s így

tenyésztési czélra a növények felhasználhatók nem voltak, a Rovar-

2. kép. — Tai^inostola musculosa Hb. kártétele. A = tavaszi sarjadzó bi'izat :

a, b, c = & hernyó rágása folytán elhalt sarjak. — B = a hernyó befura-

kodásának helye. (Jablonowski nj^omán).

tani Állomás eltti gyepes területrl egy csomó füvet ásattunk gyö-

kerestl s ezt egy edénybe beültetvén, rábocsátottuk a hernyókat.

A hernyók rövid id múlva a hajtásokra vándoroltak s ott, a hol

ezeket a felsbb részükön egy levél átölelte, a levél fels vállüregé-

ben, fejjel elre csakhamar befurakodtak a hajtásokba. A hernyók

eltntek szemünk ell és csak a hajtás, vagy levél gyenge rezgése

árulta el, hogy az állat a növény belsejében tovább dolgozik.

A hajtásokat megjelölvén, már másod-harmadnapon azok fels részét

kihúzhattuk, mely el volt rágva. A hernyó azonban, egyre lejjebb



haladva, tovább rágott. Befurakodási nyílásokat tehát itt sem észlel-

hettünk. A május közepén beküldött növényeken a rágás a hajtás-

nak mintegy közepén volt található. A lerágott rész hervadt, száraz,

míg az alsó rész még egyelre zöld. A hernyók gj^orsan végeznek

egy hajtással s bár csak kis részt rágnak ki egy hajtásból, e mun-
kájuk mégis elegend arra, hogy az elhaljon. A gazdának a hernyó

ezen rejtett kártétele eleinte fel sem tnik s csak késbben, június-

ban, veszi észre, hogy a vetése nagyon is hiányos, holott tavasszal

szépen bokros volt, hogy kisebb-nagyobb foltokon egészen elhalt.
.

Ezeket a foltokat csakhamar felveri a gaz. Egy hajtásban csak egy

hernyó él, azonban egy növényen minden hajtás fertzött lehet.

A hernyók éjjel vándorolnak egyik hajtásból a másikba. Nem tesz-

nek nagy utat, a legközelebbi ép hajtásokat keresik fel, — innen a

kártételnek foltszer jelentkezése.

Május 25-én a hernyók színváltozását figyeltük meg: eddig

fehéresek voltak, mostantól fogva zöldesek. Hosszúságuk 10—17 mm.
között váltakozik, tehát különböz fejldések. Késbb,^ amikor a

gyenge sarjak már alacsonyabb, magasabb szart növesztettek, de a

kalászok még „hasban vannak", júniusban, a hernyók már a szárban

találhatók. Most már szembetnnek az említett kerek nyílások. A meg-

támadott szár alacsonyabb marad, a felsbb része vastagabb, akár-

csak a csíkoshátú búzalégy nyári kártétele esetén. El is fordulhat,

hogy egy száron mindkét kártev pusztít.

A hernyó növekedése szerint tehát a kártétel képe is változik.

Amíg a hernyó fiatal, lent él a hajtásban, amikor nagj^obb, vastagabb

lesz, feljeblD vándorol. Ilyenkor már kevesebb gabonaszálat jDUSztít

el, mert egyben több táplálék áll rendelkezésére. Mikor késbb a

kalászt ölel levélhüvelylDc furakodik, az éretlen, zöld kalászból tájD-

lálkozik. Ha ilyenkor vizsgáljuk a növénj'^eket, a levélhüvelyen kívül-

rl egy-két (néha három) kerek nyílást találunk, amelyen át a hernyó

be-, illetleg kifurakodott. Ezek a kerek nyálasok mindig jellemzk

a kártevre, akár még bent van a hernj^ó a kalász mellett, akár pedig"

már eltávozott onnan. A kalásznak legalább is a felét, de legtöbbször

a ^,'s részét rágja le s csak ritkán van a kalász csak az egyik olda-

lán lerágva. Kibontva a kalászt a levélhüvelybl, ennek belsejében

megtaláljuk a jellemz zöldes hernj^ó ürüléket. A kalásznak épen

maradt része késbb esetleg kitolakodik a levélliüvelybl, de termése

mezgazdaságilag teljesen értéktelen. Tömegesebb fertzés esetén a

kalászoknak gyakran 50 és több százaléka ilyen sérült. Ehhez a kár-

tételhez még hozzászámítandó a tavaszi kártétel is s így érthetvé

válik, hogy alkalomadtán, mint ainiak idején Dél-Oroszországban, a

Tapinostola musculosa valóságos csapásnak minsítend.

Június 19-én a fogságban két hernyónk bebábozódott. Midn



Jablünowski jimius 21-én Piisztapón járt, szintén talált már néhány

bábot, sekéh'en a föld felszíne alatt, de a herm'ók legnagyobb része

még a gabouaszálakban tartózkodott. Hosszúságuk ekkor már 30 mm.,

vastagságuk minteg}^ 4 mm. volt. A hernyók kifejldése minden-

esetre az idjárástól, a korai vagy kési kitavaszodástól és ennek

következtében a növények fejlettségétl függ leginkább. Mire a ga-

bona érni kezd. tehát az aratás eltt, rendszerint már Idfejldtek a

hernyók is. Elhagyják a kalászokat, a föklbe vonuhiak, ahol mint-

fienct^rífeH^f.

3. kép. — Tapinostola musculosa Hb. kártétele. I— III. = a hernyó rágó-

munkája. A kerek lyukak a hernyó befurakodásának helye. (Jaeloxowski

nyomán).

egv 4 cm. mélvségben, a gabona o^vökerei körül, földbl egv líis

üreget készítenek maguknak s itt egy-két naj^i pihenés után —
munka után édes a nj^ugalom !

— bábbá alakulnak át. A barna

báb olyan, mint a tjbbi bagolypiUéé, leü^ását részletesebben adta

MoKRZECKi idézett munkájában.



^íiiitegy 10— 12 napi bábállapot után megjelenik a pille. Fog--

ságlían június 21-én kelt ki az els pillénlr, a nielj^^ megliozta nelvünlc

a rejtély megoldását is ; megtudtuk, hogy a Tajnnostola inusculosa-yal

kötöttünk közelelibi ismeretséget. Bár mintegy 50 drb hernj^ót nevel-

tünk fel és Pasztapóról is kaptunk bábokat, csak 7 drb pillénk kelt

ki, legtöbbje július hó folyamán. A szülállatok leírásától is felmentve

érzem magamat, részletesebben tartalmazzák azt a különféle lepké-

szeti könyvek. Érdekes megfigyeléseket tett ]\1okrzecki a szabadban

a lejekére vonatkozólag. A tauriai kormányzóságban június közepén

kezddött a rajzás s eltartott július 23-ig, mikortól fogva már csak

egy-két elkésett példán}^ volt található. Napközben a lepkék mozdu-

latlan ülnek a gabonában, a földön és füveken, csak estefelé élén-

külnek meg, a gaboua felett repülnek és a különböz — a gabona-

földön és szomszédos tisztásokon lev — virágok nedvébl táplál-

koznak. Naplementétl éjfélig a repülés felette erteljes. Szívesen

repülnek a világosság felé és a lámpa körül — gyjtknek mi

izgató ezt hallani ! — a körbe repül piUangóknak „egész felhje"

képzdik. Kikelés után csakhamar párosodnak. A párosodás s utána

a petelerakás az esti órákban történik. Kopulában körülbelül egy

óráig maradnak. A megtermékenyített nstényele petéiket a gabona

és vadon növ füvek szárára és levelére tojjak le. Egy lepke több

ízben s átlag 2Ö0 petét tojik. Ezeket vagy lánczszerleg 20-ával,

vagy kétsorban. vagy csoportosan kettesével rakja le, avagy egyen-

kint „elszórja", gyakran élettelen tárgyakra is. A petéket átlátszó

nyállal ragasztja le, meh^ a levegn megkemén3^edik és a petéket

vékonyan betakarja. Az imago 5— 7 napig él. A petelerakás eltt a

nstény megélénkül, gyorsan felfelé szalad a növényen, miközben

azt lábaival átöleli és a fara végével súrolja
;
potrohát közben görcs-

szerüleg összeszorítja. Midn kiválasztotta már a növényt a pete-

lerakás czéljára, megfogódzik abba a lábaival, összehúzza potrohát és

megkezdi a petelerakást.

A pete^ világossárga, gömböly, felül lapos, oldalain élekkel,

átméretben 0-5 - O'O mm. sz felé a szme fehéres, hurokja kemény

lesz és az oldalélek ersebben kiemelkednek. Ilyenkor gyommag-

vakhoz hasonlók. Az embryo még a nyár második felében fejldik

\ú s októberben már a héjon át láthatóvá váhk. A peték egy részében

azonban az embryo kifejldése csak késbb következik be ;
mind-

azonáltal a tél elérkeztéig a peték legnagyobb részében az embryo

már Idfejldötl, mely azután a telet a peteburokban tölti. Ez a burok

az idjárás viszontagságai ellen jól védi. A kis hernyók csak a kö-

vetkez tavaszon kelnek ki. A petébl kÜDÚjt hernyók elször a leg-

1 MoKKZECKi leírása szerint idézett helyen.
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közelebb álló füreket keresik fel. azután átmennek a gabonanövé-

nyekre. Rendkívül érdekes és gyakorlati értéklíel birok AIokrzecki

következ adatai : lS95-ben eg\^ orosz gazda márczius 20-án vetette

el a zabját, ápriUs 2-án kikelt és április 8-án. vagyis 6 nappal ké-

sbben, már fertzött volt a kis bernyókkal. Elzleg márczius

közepén a Bromus-on találta ket Mokrzecki. lS97-ben egy táblán

az árpa április 22-én kelt ki és április 24—27-én, tehát 2—5 nappal

késbben, a kis hernyók már benne voltak. Xémelyik hajtás még-

ahg volt néhány cm.-nyi magas s belsejökben a 3 — 4 mm. hosszú

hemyócskák már megtalálhatók voltak. A hernyók újra jelentkezése

tehát egy hónap leforgása alatt törtémk : márczius második felétl

április második feléig.

Ilymódon elérkeztünk a Tapinostola wiisculosa életkörfolyásának

ama pontjához, a honnan kiindultunk, a mikor ugyanis tavasszal a

hern3"ócskák már benn találhatók a gabonában, mint a pusztapói

május o-iki küldeményben.

Ezek után a hernyó leírását adom, úgy amint azt Jablo-

NowsKi már idézett német értekezésében leírta. Mint már tudjuk, az

orsóalakú Tcqjiiiostola-heniyó fiatalkorában, tehát nálunk majdnem
május végéig csontfehérszm és négy hosszsáva sötétebb, szürkés

szín. Júniusban, mikor már a kalászt rágja, zöldes lesz. A fej majd-

nem áUandóan barnássárga marad, fiatalabb korban világosabb, késbb
valamivel sötétebb. A szemek és száj részek, vagy legalább is ezek

szélei, feketések. Jellegzetes a három mellgjnir és utolsó eltti test-

gjnir rajza. Hátán a hernyónak két hosszsáva van. ezek szélessége

valamivel nagA'obb, mint a közöttük fek^', eleinte fehéres, késblj

zöldes sáv. A két oldali hosszsá^• majdnem ugyanolyan széles, mint

a háti sávok és a fekete stigmák mentén haladnak, de úgy, hogy
utóbbiak még magában a sávban, emiek alsó szélén találhatók. A háti

és oldah sávok közötti, eleinte fehéres, késbb zöldes sáv valamivel

szélesebb, mmt a két háti sáv közötti. A Jiégy hosszsáv a fiatal

hernyókon (15—20 cm.) jól szembetnik, késbb az oldahak eltn-

nek, avagy csak nyomokban maradnak meg. Öregebb hernyóknál a

háti hosszsávok is elmosódnak. E sávok színe állandóan némileg

szürkés, de idsebbeknél némileg vöröses is.

Az els mellg'3'rn egy félköralakú nyakpaizst találunk,

meljaiek elüls széle majdnem egyenesen lemetszett, az oldalsó és

hátsó szélei együtt egy félkört alkotnak. Az oldalsó és hátsó szálak

mindig feketések (vagy sötétbarna színek), fiatal hernyóknál e sö-

tétebb szegély ig-en keskeny, idsebbeknél valamivel széleseVjb. Az
elüls szegéh' gyakran fehéres, világos mint a fej. néha azonban

két sötétebb, de azért még mindig világos, baniássárga folttal bír a

háti sávokkal egy irányban. E két foltocska idsebb hernyólaiál
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eg'\a"e szembetnbb, sötétebb lesz, úgy hogy már középnagy her-

nyóknál feketések, vag}^ sötétbarna színek és nagj^obbak is és néha
a kesken_y féUíöralakú szegélylyel össze is nnek. Ugyané testgyrn
oldalvást a stigma eltt található egy barnás (feketés) elrenjaüó

hosszúkás foltocska.

A második mellgjKír háti részén kett, négy vagy hat kis-'

folt található s mindig a két háti sávon, két részre osztva. Ezek a

foltok csakis sötétebb, feketés (barnás) színükkel tnnek ki a szürke

háti sávokból. Számuk a kor szerint növekedik: fiataloknál kett,

küzépnagyoknál négy, kifejlett hernyóknál hat a számuk. Ha a háti

sávok színe eltnik, akkor csakis az elüls két foltot láthatjuk. E
gyr oldalain három-három folt van, melyek közül az alsó kett
nagyobb s az oldalsávon van, míg a harmadik ezek felett a széles

fehéres, késbb zöld, sávban található. E három folt egy egyenszárá

háromszöget alkot.

A harmadik gyrn ismét a háti sávokon négy folt talál-

ható (kett-kett egyen), de ezek g3'akran hiányoznak is, különösen

idsebb hernyóknál. Az olcjalsó három folt ugj^aiiotyan elhelyez-

dés, mint az elbbi gyrn.
Az utolsóeltti testgyr hátulsó szélén négy kis, barna

folt látható, metyek mindegyike a nég}^ hosszsávon fekszik. Némeh^
félig kifejldött henwólaiál ezenkívül a két háti sávon felrv^ foltok

mindegyike eltt még eg,y-egy barna pont is található. A négy folt

az idsebb hern3rólínál is rendszerint megvan, de hiányozhatik is.

Találni azonkívül némely félig kifejldött hernyókon a második utolsó-

eltti testgyrn is és pedig a háti sávokon, két barna jDontszer

foltot. Idsebb henn'óknál e testgyr foltjai teljesen hiányzanak,

vagy csak nyomokban vannak jelen. Fiatalabb hernyóknál az utolsó-

testg3^r hátlapjának széle is barnán szegélj^'ezett, de késbb a

szegélyezés elmarad. A többi testgyrn nincsenek külön jegyek.

A hernvókat majdnem kopaszoknak mondhatjuk, mert a gyenge,

barnás szröcskéket csakis ersebb nagjátásnál vehetjük észre.

A fentebb ismertetett barna foltok mindegyikében rendszerint egy-

egy szröcskét találhatunlc és fleg az idsebb hernyók mindegyik

háti és oldali foltjában, de oldalvást, majdnem a szélén, mindig egy

kis fehér foltocska vehet észre, közejoén fekete ponttal és ebben

egy kis szrrel.

A-'honi tapasztalatok szerint a Tapinostola inusculosa a gaboná-

n.ak jelentékeny kártevje. Mint az Pusztapón megfigyelhet volt, a

kártétel nem terjed ki az egész gabonatáblára, hanem els sorban

az utak melletti részekre, leg3''en az út gyomos, vagy gyommentes.

Pusztapón az a búzatábla, ametyikbl minteg3^ 25 — 30 hold volt

ersen fertzve, közvetetlenül eg3^ szántóföldi út mellett feküdt, ameh'



12

majdnem gyommentesnek volt mondható ; holott egy másik, árpa-

tábla, amely kisebb fertzést mutatott, nagyobb kocsiút mellett terült

ol, meljaiek szélei ersen gazosak voltak. A pusztajDÓi eseten kívül

1913-ban még egy másik hazai eset is fordult el. Május 26-án

Pusztavarsányból (Jász-Nagj'-Kun-Szolnok m.) kaptunk a Rovar-

'tani Állomásra egy zabvetésmintát s abban egyéb kártevk mellett

két Tcqnnostola-hernyót is találtunk. Különösen ezen utóbbi eset

eng-ed következtetést arra, hogy az állat hazánkban éppen nem lehet

olyan ritka, mint amilyen a híre. Hogy mégis ilj^ennek ismerjük,

ainiak els sorban az az oka, hogy a gazdák úgy a tavaszi, mint

nyári kártételét más rovar mvének tulajdonítják (CliorlopliUa sepia

Meig., Glilorops taeniopus Meig.), vagy akik esetleg a hernyókat

észre is veszik, röstelik a fáradságot, hogy szakintézethez lieküldjék

s bvebb felvilágosítást kérjenek : másodsorban pedig hibásak maguk
a lejíkészek is, akik az aratás után árván álló tarlókat és ezek kör-

nyékét nem keresik fel. holott a Tcipinostola-n kívül ilyenkor és itt

bizonyára akadna a hálólja más értékesebb lepke is.

Hazánkon és Dél-Oroszországon kívül található még a lepke :

Dél-Európában. Dél-Angliában. Közép- és Dél-Xémetországban,

Afrika északnyugati részében, a Kanári-szigeteken, Kis-Azsiában.

Syriában, Armeniában, Eszak-Perzsiában és Turkesztánban.^ Irodalmi

adatok, melyek olyatén elszaporodásáról szólnának más országban is,

mint az idéztem orosz adatok, nem álhiak rendelkezésüiikre.

^SIoKRZECKi említi, hogy a lepke a tauriai és szomszédos kor-

mányzóságok területén 1894—1898 bezárólag szaporodott el töme-

gesen, aztán a száma oly gyorsan és rohamosan leapadt, hogy csak

ritkán lehetett egy-egy sérült kalászra akadni a szántóföldeken. A
Tapinostola ezen leapadását ellenségeinek tömeges elszaporodásában

véli. A következ parasitáit figyelte meg : IcJineninon sarcilorius Wes.,

Anomalon Jmmeralis Brauns és latro Schr., Bracon abscissor Nees. és

Anilirax flava L. A Rovartani állomáson tenj-'észtett Tajnvostola-

bábokból mi is nyertünk parasitákat : 3 drb még meg nem határozott

Hjmienopterát, azonkívül egy légyfaj tonnabábját, mehiiek azonban

kitenj'észtése nem sikerült. A kártev ellenségeinek tömeges elsza-

porodása esetén természetesen gyorsan leapad a száma s ismét évek

lassú és észrevétlen elszaporodása szükséges ahhoz, hogy megint

fenyegeten jelentkezzék.

Az elmondottakból valószín, hogy a Tapinostola muscu-

losa Hb. hazánkban sem olj^an ..ritka" állat, mint azt az iro-

dalmi források megjelölik, de megengedjük, hogy mez-

1 Staudínger—Eebel : Catalog der Lepido^Dteren des Palaearctisclien

Faunengebieles. Berlin, 1901, p. 189.
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gazdaságilag kártékonyán, tehát tömegesebben, csak
iclszakonkint jelenik meg, mikor is elszaporodván rovar-

ellenségei, ezek a további jelentkezését ismét a mini-

mumra szorítják vissza.
*

Befejezésül még néhány szót a védekezés kérdésérl. A
Tajyinostola ismertetett életmódjából tudjuk, hogy az áttelelés pete-

alakban tcirténik a tarlókon és vadon növ füveken, ennélfogva

minden olyan eljárás, mely ezen téli fejldésalaknak az elpusztítását

czélozza, megfelel és eredményes lesz. A petének elpusztítása leg-

iobbaii és legolcsóbban az szi alászántással történik. A tiszta és

idejében elvégzett földmunka, mint annyi más kártev ellen, a

Tapinostola ellen is segít. Tekintetbe véve, hogy a modern Diez-

gazdálkodás szelleme — melynek legfbb alapelve az okszer föld-

megmunkálás — lassankint áthatja hazánk valamennyi gazdáját, a

Tcqnnostola-iisik olyatén nagymérv elszaporodására, mint Dél-Orosz-

országban, nálunk sohasem számíthatunk. Olvasva Lindemaxn idézett

értekezését, valósággal megdöbbenünk az ott uraUíodó állapotokon.

Ez a szerz arról értesít, hogy az oroszok a kubaiii kerületben a

téli gabonát a legtöbbször a nyári gabonának tarlójába vetik, el-

zetes megszántás nélkül. A gabonamagvakat egyszeren rászórják a

tarlóra, azután boronával végigjárják, hog}'' a magvak némileg földdel

alátakartassanak. Természetesen ilyen viszonyok mellett Eldorádója

van nemcsak a Tapinostola-níík^ hanem mindenféle rovarellenségnek.

De igaz marad a régi mondás : „a maga kárán tanul a gazda",

MoKRZECKi említi, hogy a Tainnostola óriási pusztításai óta az orosz

gazdák is ráfanj^alodtak már a rendesebb földmiuikára, aminek ter-

mészetesen sokféle irányban meglátszik a kedvez hatása. „A féreg"

megtanított minket szántani !" mondogatják azóta.

A Tapino&iola muscidosa Hb. is egyik szép példája annak, hogy

min szoros összefüggésben van a tudományos entomologia (neve-

zetesen a rovarok biológiája) és a mezgazdasági érdekek között.

A biológus nemcsak a tudománynak tesz szolgálatot kutatásaival,

hanem igen gyakran fontos, életbevágó kérdések megoldásához is

megadja a kulcsot. Mert a kártevk elleni védekezésnek legels fel-

tétele azok életmódjának teljes ismerete.

Az Áíuni barlang.

Irta : Bokor Elemér.

A ki a Kisszamos völgyén felfelé halad, nem is sejti, hogy az

ösvény mentén, tle csak néhány lépésnyire, a sziklás-fenyves olda-

lon egy csinos cseppkbarlangnak elég tágas szádja van elrejtve.


