
Összefoglalva a különféle vontató módokat, eszközöket, sajnos nem 
kaphatunk megnyugtató képet arra, hogy kedvezőtlen időjárás esetében, 
sokszor térdigérő sárban, amikor az ember és állat egyformán szenved, 
melyik mód és eszköz az, amellyel a legkevesebb energiával és a leg
könnyebben tudjuk a rönköt közelíteni. Kedvező útviszonyok és jó idő
járás esetében a rönkvontató kerékpárok bármelyike hasznosan használ
ható és biztosan jól beválik. Ezt mutatják az egyes közelítő eszközökről 
készült fényképek is. Havas, jeges időben a rönkvontató szánok (csúszkók) 
jól beválnak és sáros úton ugyancsak ezeket használhatjuk, az újulatban 
azonban ezek nagy kárt okoznak. Rossz időben, sárban csak a gépek, von
tatók és traktorok segítenek. A nagy súrlódási ellenállás, amit vontatás
nál le kell győzni, csak nagyobb erővel tudjuk megoldani, vagyis több
lóerős gépekkel. Az állatokkal való húzatást, közelítést egyelőre még nem 
tudjuk kiküszöbölni, azzal még sokáig számolnunk kell. 

K. Gayer, L. Fabricius: Die Forstbenutzung. 
Herm. Fürst: Forst^Lexikon. 
H. Gláser: Das Rücken des Holzes. , 
Dr. Weber: Der Forstbetriebesdienst. 
F. Hafner: Die Praxis des neuzeitlichen Holzhransportes. 

A fenyőilonca (Evetria buoliana Sehifi.) és kártétele 

A. nem megfelelő termőhelyre telepített erdeifenyveseink egyik leg
gyakoribb kultúra-rontó kárcsítója az Evetria buoliana, fenyőilonca nevű 
lepke. Ez a sodrópillékhez (Tortricidae) tartozó kislepke felismerhető tég
lavörös elülső szárnyáról, amelyen ezüstös harántvonalak láthatók, hátulsó 
szárnya barnás-szürke, sárgás rajtokkal. A kifeszített szárny szélessége 
18—23 mm. 

Az elülső szárny színezete alapján két változatát különböztetjük meg: 
var. thurificana Led., amelyen az egész elülső szárny színe a középér ki
vételével világos. Ez a variáns a lepke elterjedési területének déli részén 
fordul elő. A másik variáns a var. pinicola Dbld., amelyen az elülső szárny 
színezete egészen sötét, jól látható ezüstös rajzolattal, vagy a szárny töve 
gyakran egyszínűén piros, ezüst rajzolatok nélkül, amely az ilonca elter
jedési területének északi részén otthonos. 

A lepke petéit, illetőleg a petézés módját csak nem régóta ismerjük. 
Gasow (1925) megfigyelései alapján a következőket tudjuk a peterakás 
módjáról A pete alakja kerekded, kissé megnyúlt, alsó oldala lapos, a 
felső pedig domború. A frissen rakott és a meg nem termékenyített peték 
színe világossárga, a - megtermékenyített peték barna színűek, teljesen 
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megegyeznek a következő évi rügyek és a tűhüvelyek színével. Hosszuk 
0,9—1,4 mm, szélessége 0,6—0,9 mm. 

A fiatal hernyó színe világosbarna, vöröses árnyalatokkal, feje fe
kete, nyakpajzsa és végbélfedője feketebarna. Hossza 2,2 mm. A fiatal 
hernyó minden szelvényét apró serteszálak fedik, amelyek a végbélfedőn 
különösen hosszúak. A kifejlett hernyó aránylag vastag, esetlen, zsírosan 
fénylő, 20—21 mm. A báb sárgásbarna, a potroh háti részén finom tüske
sorok láthatók. Az utolsó szelvényen a végbélnyílást hátulról körülfogó 
félköralakú töviskoszorút találunk. 

Elterjedési területe majdnem az egész paláarktikus táj, sőt újabban 
áthurcolták Észak-Amerikába is. Főgazdanövénye az erdeifenyő (Pinus 
silvestris), azután a feketefenyő (P. austriaca), a tengeri fenyő (P. pinas-
ter), a simafenyő (P. strobus) és a különféle Pinus-fajok. Leginkább a fia
tal, 6—12 éves növényeket részesíti előnyben, a 30 évnél idősebb, rudas
korú állományt már nem, vagy csak igen ritkán támadja meg. 

Generációja Európában egyéves, Bodenheimer szerint Palesztinában 
és a melegebb vidékeken évente kettős. 

Repülési ideje július. Kedvező időjárás esetén már június végén ís 
megjelenik. Rajzása sokszor átnyúlik augusztus elejére is. A lepkék leg
inkább alkonyatkor rajzanak, különösen erdeifenyő fiatalosokban nagy 
tömegben gyülekeznek és röpködnek össze-vissza. Nappal a fiatal rügyek 
védelme alatt pihennek s ilyenkor a lepke és a rügy színe annyira össze
olvad, hogy alig vehető észre. A lepke élettartama rövid. Bodenheimer 
szerint a hímek 3—4 napig, a nőstények 7—8 napig élnek (22 C° mellett). 
A peterakás módját is Gasow tisztázta. Szerinte petéit egyesével, egy
mástól kisebb-nagyobb távolságra rakja le, mégpedig a következő évi rü
gy ekre, a tűhüvelyekre vagy azok közvetlen közelébe, egész kivételes 
esetekben a tűkre. Nevelőszékrényben a nőstény fenyőilonca 80—90 petét 
rakott. 

A hernyócskák legnagyobb része még júliusban kikel. A kibúvási 
nyílás a pete oldalán van. Á petéből kikelt hernyók szövögetve vonulnak 
a legközelebbi rügyre, úgyhogy augusztus elején a kikelt hernyók a 
rügyek és a szomszédos tűhüvelyek között találhatók. A kikelési hely és 
a rügyek közötti teret finoman átszövik szövedékükkel. A hernyócska 
növekedése január végéig látszat szerint csak igen lassan történik. A 
hernyó kártételét csak tavasszal kezdi el. Bár ennek ellenére gyakran 
találtam már előző ősszel a hernyó által kirágott erdeifenyőrügyet. A 
rügyek megtámadását gyantafolyás kíséri, ez azonban nem mindig biztos 
meghatározási jel. A megtámadott rügyek többnyire megbarnulnak, szö
vedékkel vannak összefonva. Az őszi rágás legtöbbször a koszorúrügyek
ből indul ki. A csúcsrügyeket csak igen ritkán támadja meg. 

A hernyó fő növekedési periódusa tavaszra esik. A rágást akkor a 
fejlődő rügyekben végzi. Ezt a hajtás tövén kezdi meg, s azt itt vagy 
még egy darabon a hajtás beléig kirágja, vagy kívülről csatornaszerűen, 
gyanta és szövedékből álló fedél védelme alatt. A fejlődő hajtást legtöbb
ször oly mértékben sérti meg, hogy az elhal és elszárad. Nagyon gyakori 
az az eset, hogy az összes koszorúrügyek egymásután hasonló módon pusz
tulnak el, mert a hernyó az egyik rügyről a másikra megy át és pusztítja 
a rügyeket. A behatoló hernyó néha a farészig is berág; Baer (1909) több 
ízben megfigyelte, hogy a kifejlett hernyó rágáshelyét elhagyta, s a haj
tás közepében, vagy közepe felett újra befúrta magát. Ahol a hajtás a 



rágás következtében nem pusztul el, ott lehajlik, de tovább nő, természe
tesen meggörbített alakban (postakürt). 

A kifejlett hernyó az egyik májusi hajtás tövi részén június vagy 
júliusban bábozódik. Egészen kivételes esetben néha már május végén is 
megtalálhatjuk a bábot. A bábnyugalom kb. három hétig tart. A kirépülés 
előtt a báb kissé kitolódik. 

Az Evetria buoliana károsítása főleg a hajtások eltorzításából áll. 
Ennek a torzításnak különböző formáit különböztetjük meg. Az összes 
rügyek, illetőleg hajtások elpusztulnak és ennek következményeképpen a 
fenyő nagyszámú rövid hajtást fejleszt. A hajtások tűi erősen megnyúl
nak, úgyhogy az úgynevezett boszorkányseprű képződik. A boszorkány
seprű képződését a legtöbb szerző az egymás után megismétlődő károsítás 
következményének tartja. Nechleba (1926) szerint, ha az összes tavalyi 
rügyek elpusztultak, akkor a hajtás vége elhal, a hajtás legfelsőbb részé
ben annyi tartaléktápanyag gyülemlik össze, hogy erős túltápláltság kö
vetkeztében sok rövid hajtás keletkezik. A boszorkányseprű-képződés az 
Evetria buoliana által megtámadott erdeifenyő fiatalos leggyakoribb és 
legfeltűnőbb ismertetőjele. 

A károsítás másik ismertetőjegye, hogy a hernyó rágása által meg
gyengített hajtás júniusban lekonyul, lehajolva megfásodik és a hajtás 
postakürthöz hasonlóan (meggörbülve) ismét felfelé törekszik. Ezeket a 
görbüléseket a fa sohasem növi ki. úgyhogy már messziről feltűnnek. 
Bár, ahogy a fa vastagszik, évről évre kisebbek lesznek. A postakürtszerű 
görbületek különféle fokozatban jelentkeznek. Több hajtás is képezhet el-
görbüléseket, s így jönnek iétre a líra, vagy a kandeláber alakok. 

Az Evetria buolianát az elmondottak alapján a határozottan káros 
erdészeti rovarok közé kell sorolni, mégpedig — amint már említettem 
^— kultúra-rontó. Károsítás tekintetében nem mondhatjuk határozottan 
másodlagosnak, bár elsősorban a rossz növekedésű és a nem megfelelő 
termőhelyre telepített erdeifenyvesek károsító ja. A hernyó sötét színe és 
az a körülmény, hogy a növény felületén is elég gyakran mászkál, tehát 
nem él teljesen rejtett életet, arra enged következtetni, hogy átmenet az 
elsődleges és másodlagos károsítok között. 

A kártétel annál nagyobb, minél rosszabb az erdeifenyves talaja. Kü
lönösen sokat szenvednek a támadástól a nagykiterjedésű, magasfekvésű, 
6—12 éves, rossz talajra telepített erdeifenyő kultúrák: De nem kíméli a 
jó talajra telepített erdeit enyvest sem. 

Általában azt tapasztalhatjuk, hogy a légvonatos helyeket a fenyő
ilonca nem kedveli. BodenUeiw,er (1927) szerint a szélnek erősen kitett 
helyeket az Evetria buoliana elkerüli és az ilyen helyeken a fertőzése is 
sokkal gyengébb, mint szélvédett helyeken, völgykatlanokban stb. 

Epidemiologóiai vonalon is még keveset tudunk erről a károsítóról. 
Azt tudjuk, hogy a rossz talaj fokozza a fertőzés lehetőségét, de a gradá-
ció és a klíma közötti összefüggésről sajnos még semmit sem tudunk. 

A természetes ellenségeinek serege igen nagy. Csak megtámadott 
hajtást kell nevelőszekrénybe helyeznünk, hogy parazitáit megkaphassuk. 
Parazitái részben a fürkészdarazsak, részben a fürkészlegyek közé tartoz
nak. 

Leggyakoribb parazitái a következők: az Ichneumonidák közül leg
ismertebbek a Pristomerus vulnerator Pz., Cremastus. interruptor Grv., 
Pimpla sagax Htg., Buoliana Htg., examinator F., inquisitor Scop.,-*rufi-
collis Grv., turionellae L. Mint érdekességet megjegyzem, hogy a ienyő-



ilorrca élősködői közül a Pimpla-nemet 7 faj képviseli. További valódi 
fürkészdarázs élősködői még a tenyésztési kísérleteim szerint a követ
kezők: Glypta flavolineata Grv., Lissonota robusta Rtzb., Pezomachus 
agilis F. és instabilis Först. 

A gyilkos fürkészdarazsak közül megemlítem az alábbi fajokat: Or-
gilus obscurator Nes.-t, mint a leggyakoribb buoliana-élősködőt és a 
Chenolus sulcatus Jur.-t. A Chalcidiák közül az Entendon turionum Htg., 
Perilampus tristis Mayr, nevű fajokat tenyésztettem ki. 

A fürkészlegyek közül a Phryxe vulgáris Fali., a Leskia aurata Fali., 
az Actia pilipennis Fali. és a crassicornis Meig. érdemelnek említést. Leg
nagyobb jelentőségük az évente két nemzedékkel szaporodó két Sctia-
fajnak van, amelynek első nemzedéke a gyantagubacs-ilonca Evetria re-
sinella L. hernyójában él, a második nemzedéke pedig az Evetria buoliana-
ban fejlődik, valószínű, hogy ez a légy még. más Tortricida és Tiueida 
hernyóban is előfordul. 

A rablórovarok közül a Forficula auricularia L-t , a fülbemászót kell 
elsősorban megemlítenünk, amelyet gyakran megfigyeltem, amint Eve
tria hernyókat, illetőleg bábokat fogyasztott. Az említett fajokon kívül 
fontos szerep jut az erdő pókjainak is, mert gyakran található a pók
hálóba akadt és. kiszívott Evetria buoliana lepke. 

Amint a felsorolásból láthatjuk, az Evetria buoliá-nak aránylag 
sok természetes ellensége van, amelyeknek jelentősége nagy. de a káro
sító kártételét megakadályozni nem tudják. A természetes úton jött se
gítség mellett erdőgazdának is arra kell törekednie, hogy ezt az 
igen fontos erdészeti károsítót minél inkább háttérbe szorítsa. Éppen 
ezért rossz területre erdeifenyőt ültetni nem szabad. Ugyancsak kerülendő 
a mezőgazdaságilag kiélt és kizsarolt területeknek erdeifenyővel való be-
erdősítése is, mert amint láttuk, az ezeken a területeken álló fiatal erdei
fenyvest a rossz talaj teszi alkalmassá az Evetria buoliana fertőzésére. 
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