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A jegenyefeny ő u j rovarellensége* ) 
Irta: Dr. H o r v á t h G é z a . 

(Két táblával és a szövegbe nyomott két képpel.) 

Az 1893-ik év nyarán GARLATHY KÁLMÁN m. k. erdö-
igazgatő úrtól azt az értesítést vettem, hogy Modrus-Fiume 
vármegyében a sziklás Karszt egyik pontján a jegenye-
fenyők tülevelei valami 250 holdnyi területen tömegesen 
elszáradtak, megvörösödtek és részben lehullottak. E beteges 
tünemény okát ott eleinte a fagynak, majd a Hysterium 
nervisequium nevü élősdi gombának tulajdonították. 

Minthogy GARLATHY igazgató ur néhány ilyen beteges 
fenyőágat is szives volt nekem átadni, már felületes vizs-

*) Előadatott a M. T. Akadémia III. osztályának 1896. február 17.-én 
tartott ülésén. — Lapunkban való közlés czéljából a földmivelésügyi m. kir. 
minister ur f. é. 21008 sz. rendeletével küldte meg. Szerk. 
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gálatukból meggyőződhettem, hogy a jelzett kóros tünetek 
nem származtak sem a fagytól, sem az emiitett élősdi 
gombától, hanem valami rovartól, mely a tülevelek bel
sejét kirágta. Az elszáradt és megvörösödött, illetőleg meg
barnult tülevelek ugyanis belül mind ki voltak rágva; 
mindeniken egy-egy kis kerek lyuk mutatta azt a helyet, 
a melyen a kár okozója a megrongált tülevelet elhagyta. 
Maga a kártevő azonban sem a kirágott tülevelekben, 
sem az illető fenyőágakon sehol sem volt található. 

Már régebbtől ismeretes dolog, hogy a fenyőfák 
tüleveiéinek belsejében több apró molypille, és pedig 
sodrópille (Tortricida) hernyója szokott élni. De hogy a 
jelen esetben melyik faj volt a tettes, azt csak tüzetesebb 
helyszini vizsgálat alapján lehetett eldönteni. 

Ez oknál fogva 1893. szeptember végén a helyszínére 
utaztam. A megtámadott erdörész az Ogulintól a tenger
melléki Noviig vezető államut mentén Novitól 18 kilo
méternyire a Breze házcsoport mellett fekszik 790—1140 
méternyi magasságban a tenger szine felett és Novi-Zagon 
úrbéres vagyonközség tulajdonát képezi, de a kincstári 
erdőkkel közvetetlenül összefügg. Az átlag 80 éves és 0'7 
záródású erdő 9/io részben jegenyefenyöböl és Vio részben 
bükkből áll; itt-ott szórványosan egyes luczfenyök és 
juharok is előfordulnak benne. Távolról az egész meg
támadott erdörész barnásvörösnek látszott, mintha a jegenye-
fenyőkön egyetlen egy ép és egészséges tülevél sem lett 
volna. Közelebbről megtekintve azonban kitűnt, hogy a 
tülevelek csak a jegenyefenyök csúcsa felé, körülbelöl a 
fák felső negyedrészén voltak tömegesen megtámadva, 
illetőleg kirágva és elszáradva. 

POLACSEK Károly kincstári erdész, a ki a bajt e 
helyen legelőször észrevette, s a ki további vizsgálataim-



565 

ban is mindig ügybuzgón támogatott, azt tapasztalta, 
hogy a tülevelek tömeges elszáradása körülbelül július 
"20.-ig folyvást nagyobb mérveket öltött, azontúl azonban 
lassanként megszűnt s e helyett az elszáradt tülevelek 
hullása kezdődött? A levélhullás végre odáig ment, hogy 
szeptember végén, mikor a helyszínén jártam, a meg
támadott fák felső részei már meglehetős kopaszon 
állottak. Különösen feltűnő volt ez az uralkodó magasabb 
fákon, mig az elnyomott vagy fiatalabb fák tülevelei a 
-csúcson is majdnem érintetlenek voltak. A szabadon álló 
fiatal fák csúcsa azonban szintén csak oly erősen volt 
megtámadva, illetőleg megkopaszodva, mint az idősebb fáké. 

A mi a kártevő rovar fajának megállapítását illeti, 
•erre nézve legelső útbaigazításul szolgált az a megfigyelésem, 
hogy a megtámadott jegenyefenyők (Abies pectinata) 
között itt-ott előforduló egyes iuczfenyök (Picea excelsa) 
kivétel nélkül mind tökéletesen épek és sértetlenek voltak. 
A kár okozója e szerént okvetetlenül csak oly rovarfaj 
lehetett, mely kizárólag a jegenyefenyön él. Nem volt 
tehát semmi esetre -sem a Grapholitha teclella CL. (comi-
•tana SCHIFF.), melynek hernyója a luczfenyö tüleveleiben 
él, némely szerzőnek (nyilván téves) állítása szerént 
azonban néha jegenyefenyön is előfordul. 

Tovább kutatva a tettes után, reá akadtam nemsokára 
apró bábjaira, melyek nagy mennyiségben voltak a 
lehullott tü- és lomblevelekböl álló erdei alom és moh 
•közé beágyazva. Ez szintén a mellett bizonyított, hogy a 
kérdéses rovar csakugyan nem lehet a Grapholitha tedella, 
mert ez ilyenkor — szeptemberben — még hernyó 
állapotban van, söt igy tölti a telet is és csak a követ-
.kezö év tavaszán szokott bebábozódni. 

Addig még csak egy oly sodrópille volt ismeretes, a 
42* 
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melynek hernyói kizárólag a jegenyefenyő tüleveiéinek, 
belsejében élnek; ez a Grapholitha proximana H. SCH. 
(distinctana STAINT.) Azért majdnem biztosra vettem, hogy 
a talajtakaró alomban telelő apró bábokból a következő 
évben ez a sodrópille fog kikelni. 

A magammal hozott bábokból, melyeket télen át egy 
fűtetlen helyiségben tartottam, 1894-ben már márczius 
31.-én kezdtek a kis pillék kikelni. De e pillék sehogy 
sem egyeztek a Grapholitha proximana leírásával. Tökéle
tesen megegyeztek azonban avval a leírással és ábrával, 
melyet HERRICH-SLHÁFFER a Steganoptycha abiegana DUP.. 

nevü sodrópilléröl közölt. Minthogy ez utóbbinak élet
módja és fejlődési viszonyai még merően ismeretlenek 
voltait*), eleinte nem tudtam megállapodni, hogy a két 
faj közöl tulajdonképen melyikkel van itt dolgunk. További 
kutatásaim alapján azonban végre mégis arra a minden 
kétséget kizáró eredményre jutottam, hogy a kártevő 
tényleg a Steganoptycha abiegana és hogy e szerént: 
hazánkban a jegenyefenyönek egy eddig ismeretlen, uj, 
rovarellensége lépett fel. 

A kis pillék a szabadban április 20.-a után kezdtek 
kikelni. Április 27.-én, midőn ismét a helyszínére siettem,, 
már nagy mennyiségben röpködtek ott mindenfelé. így 
tartott ez aztán egészen május közepéig. 

A pillék megjelenési ideje is a mellett tanúskodott,, 
hogy valóban a Steganoptycha abiegana fajhoz tartoznak, 
mert erről már HERRICH-SCIIÁFFER, ZELLER, HEINEMAXN és 
mások közölték, hogy április végén és májusban szokott 
repülni, holott a Grapholitha proximana repülési ideje 
későbbre t. i. júniusra és júliusra esik. 

*) Csak MANN (Wiener Entomolog. Zeitung. 1885. p. 46.) irt róla annyit: . 
„Raupe wohl auf Abies pectinata und Juniperus." 
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A Steganoptycha abiegana, melyet legelőször 1842-ben 
DUPONCHEL irt le, eddig csak Ausztriából, Német- és Olasz
országból volt ismeretes*), de még soha sem tapasztalták, 
hogy valahol kártékony mennyiségben lépett volna fel. 

Tömeges megjelenése a Karszt erdőségeiben ennél
fogva nemcsak a hazai fauna, hanem az erdőgazdaság 
szempontjából és egyaránt érdekes és fontos volt. Azért 
tüzetes tanulmányozás tárgyává tettem e pillének eddig 
ismeretlen életmódját, fejlődési viszonyait, valamint kár
tételeit s az ellene alkalmazható védekezésmódokat. 

Ebbeli tanulmányaimat az 1894-edik évben Novi 
községnek fennebb emiitett erdejében végeztem. De még 
•ugyanez év második felében alkalmam nyilt ugyanezen 
rovarfaj tömeges fellépéséről az országnak egy más vidékén 
is meggyőződni. Ugyanis Krassó-Szörény vármegyében a 
szab. osztrák-magyar államvasuttársaság oraviczai és 
stájerlaki erdőségeiben 1894. nyarán szintén azt vették 
észre, hogy a jegenyefenyök tülevelei tömegesen meg
vörösödnek, elszáradnak s aztán lehullanak. E beteges 
tünemények, melyeket eleinte szintén csak a fagynak 
talajdonitottak, itt már azért is aggodalmat keltettek, mert 
a megtámadott oraviczai erdőkben fekszik Marilla klimatikus 
gyógyhely és fürdő, ennek fennállása pedig szorosan 
összefügg a körülötte fekvő fenyvesek épségével. WACHTL 

Frigyes, a bécsi gazdasági főiskolán az erdészeti rovartan 
tanára, a ki a megtámadott erdőket 1894. július közepén 
meglátogatta, oda nyilatkozott, hogy a kártevő itt a 
Grapholitha proximana volt. 

*) K. FBEY (Die lepidopteren der Schweiz. 1880. p. 327.) szerént a 
Srájczban szintén előfordul, a mit magam is több mint valószínűnek tartok. 
De minthogy FREY a pillét 'állítólag augusztus elején észlelte, az semmi esetre 
•.sem tartozhatott ehhez a fajhoz, mely csak április és májusban szokott repülni. 
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Magam csak 1894. őszén vizsgálhattam meg e 
károkat és azt találtam, hogy azok a Karsztban észlel
tekkel minden tekintetben azonosak. A kárositott terület 
azonban jóval nagyobb volt és összesen mintegy 850 kat. 
holdat tett ki. A baj kiindulási pontja Oravicza határában 
nyilván a „Pojana Juli" nevü erdörész volt, mert ott 
volt a kárositás a legjelentékenyebb és legegyenletesebb. Ott 
a rovar minden bizonynyal már a megelőző évben is 
tömegesen szerepelt, de a figyelmet elkerülte. Onnan 
terjedt el aztán 1894-ben az uralkodó szél irányában 
a „Caroli" erdörészbe és a Marilla-fürdö véderdejébe,, 
meg a „Tilfa cu P i a ü a " erdörészbe, mely utóbbi már 
Stájerlak határában fekszik. Hogy a terjedés csak ily 
módon történhetett, e mellett szól az a körülmény isT 

hogy mig a „Pojana Juli^-nak a völgyben fekvő mélyebb 
részei is egyformán meg voltak támadva, addig az emiitett 
többi erdörészben a rovar falasának következményét 
aránylag csekélyebbek voltak és csak a magasabb hegy
hátakon s az uralkodó szélnek kitett erdöszéleken voltak 
láthatók. A kárositott erdők közöl, a melyeknek kora 
átlag 50—-80 év között változik, a „Pojana Juli' '-n 
mintegy 90 hold tiszta jegenyefenyves, mig a többi 
területen a jegenyefenyő 2 / io— 5 / io arányban bükkel van 
keverve. 

Az 1895-ödik év tavaszán megállapitottam e rovar meg
jelenését a stájerlaki erdőkkel közvetetlenül összefüggő 
ponyászkai kincstári erdőkben is, de csak a [magasabban 
fekvő Mosnyák- és Aszkunsza erdörészekben és ezekben 
is csak gyéren és szórványosan. 

Nagyobb mértékben merültek fel azonban e rovar 
jellemző kártételei 1895-ben hazánknak délkeleti sarkán: 
Zernestfogarasvármegyefés Keresztényfalu brassóvármegyei. 
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községek határaiban. Eleinte itt ís azt hitték, hogy a 
jegenyefenyő tüleveleinek elszáradását és megvörösödését 
talán a fagy okozta; de csakhamar reá jöttek, hogy a 
bajnak valami rovartól kell származnia. A m. k. állami 
rovartani állomáshoz beküldött rágványokból mindjárt 
láttam, hogy a tettes ez esetben is ugyanaz a molypille, 
illetőleg hernyója volt, a melylyel már a Karsztban és a 
Bánságban megismerkedtem. íme, tehát ez már a har
madik vidék volt az országban, a hol a jegenyefenyő uj 
rovarellensége kártékony mennyiségben elszaporodott. 

A helyszini vizsgálatot itt KRAJCSOVITS BÉLA brassói 
kir. erdöfelügyelö ur közbejöttével augusztus utolsó 
napjaiban ejtettem meg. Zernesten a megtámadott erdő a 
Királykö és Bucsecs hegyóriásait összekötő Magura-hegység 
északkeleti lejtőjén 850—1370 méternyi magasságban 
fekszik és 80 éves, Vio részben luczfenyövel és 4/io részben 
bükkel elegyes jegenyefenyvest alkot, mely a zernesti 
gör. kel. egyház tulajdona, s a melyből mintegy 150 hold 
erösebben, 350 hold pedig csak szórványosan volt 
károsítva.*) Keresztényfalu község erdejéből az u. n. 
Vashegyen valami 200 holdnyi tiszta jegenyefenyves volt 
igen erősen megtámadva. A károsítás itt legnagyobb volt 
a magasabban fekvő tájakon. így péld. egy ledöntött 
próbafán a tüleveleknek körülbelül a fele volt kirágva és 
részben már lehullva, holott Zernesten még az aránylag 
erösebben megtámadott fák is legfeljebb 8/io részét vesz
tették el tüleveleiknek. 

*) A zernesti esetet részletesebben leirta HAJDÚ JÁNOS vármegyei erdö-
tiszt az „Erdészeti Lapok' ' 1895. évf. deczemberi füzetében megjelent czik-
kében : „Kártékony rovarok a zernesti fenyveselvben." E czikkben, mely a 
kártevő rovar életmódjára vonatkozólag több helyes, de ugyanannyi téves 
adatot tartalmaz, a szóban levő pillefaj mindenütt Grapholitha proximana név 
alatt szerepel. 
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Ez alkalommal bejártam egyszersmind Brassó sz. k. 
város erdőségeinek egy részét s azok közöl a Keresztény
havas keleti kiágazásain fekvő „ N o a a erdörészben a 
jegenyefenyökön szintén reá akadtam e kártételek 
nyomaira, de csak igen csekély mértékben és csupán a 
magasabban fekvő tájakon. 

Ha Magyarországnak azt a három különböző vidékét, 
a melyen a Steganoptycha abiegana eddig kártékonyán 
fellépett, egymással összehasonlítjuk, legott feltünhetik, 
hogy a megtámadott erdők mind átlag 800—1300 
méternyi tengerszin feletti magasságban és majdnem 
ugyanazon szélességi fok (45°) alatt fekszenek; csak 
Zernest és Keresztényfalu vannak valami V2 fokkal 
feljebb észak felé. E szerént a három vidék éghajlati 
viszonyai is körülbelül megegyezők vagy legalább hasonlók. 
Ennek következtében pedig az állati és növényi élet idő
szakos tüneményeinek szintén egyforma időszakban kell 
ott beköszönteniök és lefolyniok. A mi a szóban levő 
káros rovar biológiai viszonyait és egyes fejlődési 
stádiumait illeti, valóban azt tapasztaltam, hogy azok ugy 
a Karsztban, mint a Bánságban mindig ugyanazokra az 
időpontokra esnek. így lesz ez alkalmasint Brassó és 
Fogarasvármegyékben is. 

Mielőtt e biológiai viszonyok ismertetésébe fognék, 
előre bocsájtom a rovar különböző fejlődési stádiumainak 
pontos leirását. 

Steganoptycha abiegan a Dup. 

Grapholitha abiegana DUP . Hist. nat. des Iépidoptéres. Suppl. IV. p. 409. 
tab. 83. fig. 4. (1842). 

Grapholitha abiegnana ZBLL. Stett. Ent. Ztg. X. p. 245. (1849): HEIXEMANN 
Schmett. Deutschl. und der Schweiz. II. 1. p, 217. 393. (1803.) 
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Steganoptycha abiegnana H.-SCH . Syst. Bearb. d. Schmett. von Európa. 
IV. p. 2 8 1 . 4 4 5 . tab. 18 . fig. 1 2 8 . ( 1 8 4 0 ) : NOWICZKI Enum. rep. Haliciao orient. 
p. 152. 1 4 2 1 . ( 1 8 6 0 ) . 

Steganoptycha abiegana HARTMANN Kleinscbmclt. d. Europ. Faunengebietos 
p. 52 . 1 2 4 1 . ( 1 8 8 0 ) . 

A pete . 

A megtermékenyített nőstény tavaszszal a régi 
(tavalyi) tülevelek töfelének felső lapjára és pedig a 
hosszában végig futó barázdába tojja le petéit. Ezt ugy a 
fogságban tartott példányoknál, mint a szabadban egyaránt 
megfigyeltem. Csak elvétve akadunk néha egy-egy petére 
a tülevelek terminális felén vagy azoknak alsó lapján is. 

A legtöbb petét találjuk mindig a napnak és világos
ságnak kitett felső és külső ágak és ágvégek tülevelein. 
Egy-egy tülevelen átlag 4—5 pete van elhelyezve, néha 
több, néha kevesebb; a maximum egy tülevelen 10—12 
pete. A peték a tülevél közepén futó barázdában egy 
sorban állanak egymástól hol kisebb, hol nagyobb távol
ságra (I. tábla 2. ábra és II. tábla 1. ábra), de gyakran 
össze is érnek s egymást részben fedik (II. tábla 2. ábra). 

A pete alakja a rovarpeték megszokott rendes alak
jaitól egészen elütő, t. i. lapos lepényalaku, elliptikus, 
mintegy 3A mill. hosszú és V2 mill. széles. Eleinte 
majdnem szintelen, de az embryo fejlődésével lépést 
tartva nemsokára megfehéredik és végre szennyes sárgává 
válik. E színváltozásban nem vesz részt a petének 
szorosan a tülevél felületéhez simuló keskeny karimája, 
mely mindig fehér vagyis helyesebben átlátszó és szin
telen marad. A pete felülete igen gyengén domború, kissé 
fénylő és bizonyos irányban nézve némi szivárvány
színeket játszik. Ez a színjáték onnan származik, hogy a 
vékony petehéj felülete, mely szabad szemmel nézve 



572 

egészen simának látszik, tulajdonképen igen finom és 
csak mikroszkópi nagyítással látható reczézettel van 
borítva. A finom reczézet (II. tábla 2. ábra) szabálytalan, 
5—6 szögű sejteket alkot, melyeknek belső terecskéi igen 
gyengén ripacsosak. 

Ha a hernyó a petéből kibúvik, az üres petehéj 
mint valami finom vékony átlátszó hártyaszerű és gyöngyház
fényű kis pikkely marad ott a tülevelen. 

A hernyó . 

A fiatal hernyócska, mely mindig ugy búvik ki a 
petéből, hogy fejével a tülevél csúcsa felé van fordulva, 
alig 1 mill. hosszú, sárga színű; szörözete fehéres és 
igen gyér. Feje fekete és szélesebb, mint testének többi 
részei. Első mellkasi gyűrűje keskenyebb, mint a fej, de 
szélesebb mint a többi gyürü, felül szürkésbarna, csak 
elülső szegélye sárga. 

Az első vedlés után a hernyónak ez a szine és 
alakja megváltozik. Ekkor a hernyó felveszi azt a szinét 
és alakját, melyet aztán tökéletes fejlettségéig, vagyis 
egész bábbá alakulásáig megtart. 

A kifejlett hernyó (I. tábla 3. ábra) mintegy 6—7 
mill. hosszú és 3A mill. vastag. Teste karcsú, hengeres, 
legvastagabb a második és harmadik mellkasi gyürü 
táján; feje felé alig észrevehetöleg vékonyabb, hátrafelé 
valamivel jobban, de azért szintén csak jelentéktelenül 
elvékonyodik. Szine fűzöld, néha többé-kevésbbé sárgás
zöld vagy zöldessárga, kivált hasán és oldalain. Kissé 
fénylő felülete gyéren és mereven álló szürkésfehér 
szőrökkel van borítva. 

Feje (II. tábla 6. ábra) kicsiny, fényes, világos 



barnássárga, kevéssé domború, hátul a legszélesebb ; 
oldalvást a szem közepén és utószélén (a halánték táján) 
egy-egy kis fekete foltocska foglal helyet. Szájszervei barnák. 

. Az első mellkasi gyürü (pronotum) felül meglehetősen 
lapos, szélesebb, mint a fej; elöszögletei majdnem derék
szög alatt állanak ki ; oldalszélei csaknem egyenesek. 

A második mellkasi gyürün (mesonotum), mely 
nemcsak az előbbinél, hanem rendesen valamennyi többi 
testgyürünél szélesebb szokott lenni, felül négy barnás 
parányi szemölcs áll, és pedig ugy, hogy a két szélső a 
gyürü előszéléhez, a két belső meg a gyürü utószéléhez: 
van közelebb. Mindenik szemölcs egy-egy szőrszálat visel. 

A harmadik mellkasi gyürü (metanotum) háti oldalán 
szintén megvan ez a négy parányi szemölcs, de mind 
a négy már majdnem egy haránt vonalban fekszik, 

A potroh gyűrűinek háti oldalán négy-négy parányi 
szemölcs foglal helyet, mely hasonlit a két utolsó mell
kasi gyürü szemölcseihez, de ugy fekszik, hogy a két 
szélső szemölcs a gyürü utőszéléhez, a két belső pedig 
előszéléhez áll közelebb. A nyolczadik potroh gyürü (II, 
tábla 7. ábra) utószélén ezeken kivül még négy, egy 
haránt sorban álló szemölcs látható. Az alfeli gyürü 
felül domború. 

A potroh hasi oldalán van az 5 pár hasi láb és 
pedig egy-egy pár a 3—6-odik és a 9-edik vagyis alfeli 
gyürün, a mint ez a sodró pillék hernyóinál általános, 
szabály szokott lenni. 

A báb . 

A báb az erdei alomban egy hófehér, finom, de 
azért meglehetősen tömött, körülbelöl 6—7 mill. hosszú 
szövedékben (I. tábla 7. ábra) nyugszik, melynek felületére 
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a környező alomból száraz tülevelek, levéldarabkák, 
korhadék, por és mindenféle giz-gaz van tapadva. Emiatt 
a gyakorlatlan szem eleinte nem egyhamar veszi észre. 

Maga a báb (I. tábla 8. és 9. ábra, II. tábla 8. és 
9. ábra) 4—4 3 ,4 mill. hosszú, orsóidomu, potroh vége 
felé azonban valamivel erösebben elvékonyodik; leg
vastagabb részén IV2 mill. átmérőjű. Alakja általában 
egy kis rozs-szemre emlékeztet. Felülete fénylő, rozsda
barna, majdnem egészen csupasz; csak potrohi részén, 
mely valamivel világosabb, rendesen szennyes sárgásbarna 
lehet erős nagyítás mellett egyes rövid sárgás szőrszálakat 
észrevenni. A szemek és csápok burokjai feketések. 
A homlok tompa, széles. A szárnytokok meglehetős 
hegyesen végződnek és körülbelül a 4-edik hasi szelvény 
közepéig nyúlnak. A potroh gyűrűinek hátoldali részén 
két-két haránt futó tüske-sor foglal helyet, melyek közöl 
az egyik sor az illető gyürü tövéhez, a másik sor pedig 
utószéléhez áll közelebb. E tüskék tnlajdonképen rövid 
erős háromszögű fogacskák, hegyes fekete csucscsal. Az 
utolsó potrohgyürü (II. tábla 10—12. ábra) rézsut 
lecsonkitott végét hat rövid háromszögű erös fog koszorúzza, 
ezek közöl két fog felfelé, kettő oldalvást, kettő pedig 
rézsut lefelé és oldalvást van irányozva. Az utolsó potroh
gyürü, a többi potrohgyürü szőrszálaival megegyező egyes 
szőrökön kivül, csonkitott végén még négy valamivel 
erösebb és hosszabb görbe sertét visel. 

A pille . 

A pille (I. tábla 1. ábra) szürkés testének hossza 
4V2—5 mill. Kiterjesztett szárnyainak csúcsa 12—13 
mill. távolságra áll egymástól. 



A felső szárnyak, melyek nyugváskor háztető formán 
állanak, kissé fénylők; alapszínük szürke; rajzolataik 
barnák, a csúcs felé inkább rozsdabarnák. Első (a szárny 
töve felé eső) és középső harmadrészüknek határán egy 
térdalakuan megtört, de többé-kevésbbé elmosódott haránt 
sáv foglal helyet. A szárny közepén tul egy barna sáv az 
előszéltől rézsut az utószöglet felé húzódik, de ez utóbbit 
nem éri el, hanem előbb végződik az utószélen. A rozsda
barna tükörfolt 4—5 párhuzamos fekete rövid vonalacs-
kával van díszítve és ép ugy az előbbi rézsut sáv felöl, 
valamint kifelé néző oldalán fényes ezüstös kis csíkkal 
határolva. Az előszél a rézsut sávtól egész a szárny 
csúcsáig szürkés fehér, de tarkázva van három nagyobbacska 
és három kicsiny vesszöalkaku feketésbarna foltocskával. 
A szárny külső széle a szemfoltos csúcstól kezdve a 
tükörfolt és a külső szegély között rozsdabarna. A külső 
szegély finom sötétbarna párkányvonala belől igen vékony 
szürkésfehér vonallal van határolva. A rojtok szürkék, 
tövükön fehérek. 

Az alsó szárnyak szennyes fehérek, a csúcs felé 
azonban sötét szürkésbe hajlanak. A rojtok fehéresek. 

Az életmó d jelenségei . 

Az erdei alomban áttelelt bábokból a pillék a 
szabadban körülbelöl április 20.-a táján kezdenek kikelni. 
A mint a kis pille a bábból kibúvik s a talajt boritó 
alom- vagy mohréteg felszínére kerül, nem kél azonnal 
szárnyra, hanem egy darabig még a talajkarón pihen. 
Ilyenkor néha oly sürün találhatók a pihenő kis pillék a 
talajon, hogy minden négyszögdeciméterre 1—2, söt több 
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példány is jut. A bábokból való kikelés természetesen 
nem egyszerre történik, hanem elhúzódik egészen május 
.közepéig. 

A pillék határozottan a világosságot kedvelik és 
-mindig csak nappal röpködnek. Legnagyobb mennyiség
ben tartózkodnak a jegenyefenyök felső és külső részein, 
valamint utak mentén, tisztások szélén és általában oly 
.fák körül, a melyeket legjobban ér a napfény és világos
ság. Sürü, zárt erdörészekben csak a fák koronái körül 
vannak jelentékenyebb mennyiségben, mig az alacsonyabb 
ágak körül rendesen csak elvétve akadnak egyes példányok. 
Minél verőfényesebb az idő, annál nagyobb számban 
szállonganak csendesen lebegő és hintázó repüléssel a 
levegőben. Borús időben aránylag kevesen röpködnek. 
E tekintetben annyira érzékenyek, hogy mihelyt a napot 
valamely felhő eltakarja, az idestova szállongó pillék 
nagy része rögtön a fenyőágak tülevelei alá húzódik és 
lepihen. Ha egy ilyen ágat megütünk vagy megrázunk, 
felhöszerü gomolyokban rajzanak ki belőlük a megzavart 
pillék, de csakhamar ismét nyugalomra térnek. Azonban 
még verőfényes időben is mindig jókora mennyiség szokott 
a fenyőágakon pihenni. 

Általában véve rosz repülök és nagyobb távolságokra 
nem jó szántukból, hanem csak valamely légáramlattól 
sodortatva kerülnek. Ez oknál fogva terjedésük is leginkább 
az uralkodó szél irányában történik. 

A pillék fötömege rendesen május lO.-e körül mutat
kozik; azontúl számuk mindinkább fogy egészen május 
végéig. Június első napjaiban már legfeljebb csak egyes 
elkésett példányokkal lehet itt-ott találkozni. 

A párosodás és peterakás ideje körülbelül összeesik 
a repülés idejével. A párosodási a szabadban legkorábban 



április 29.-én figyeltem meg. A megtermékenyített nőstény 
a régi (tavalyi) tülevelek felső lapjára tojja le petéit. 

A peték június elején kelnek ki. A belőlük kibúvó 
parányi hernyócskák elhagyván a régi tüleveleket, az 
-ágvégekre az uj hajtásokhoz vándorolnak s azonnal 
befurakodnak a zsenge fiatal tülevelek belsejébe. Mihelyt 
egy tülevél belsejét félig-meddig kirágták, rögtön egy 
másikat fonnak hozzá s ez utóbbiba hatolnak be. így 
rongálják a fiatal tüleveleket körülbelöl második vedlési 
stádiumuk végéig. Ekkor már annyira meg vannak 
erősödve ök maguk, meg rágó szerveik is, hogy a régi 
tüleveleket is megtámadhatják. Kártételeik tulajdonképen 
£sak ekkor kezdenek nagyobb és szembetűnőbb arányokat 
ölteni. 

A tüleveleket csaknem kivétel nélkül mindig alsó 
lapjukon kezdik ki, s az ott végig húzódó egyik baráz
dában egy rendesen többé-kevésbé hosszúkás, ritkábban 
egészen kerek lyuk árulja el azt a helyet, a melyen a 
hernyó a tülevél belsejébe furakodott. A lyuk átlag 
V2—2/3 mill. hosszú és 1/s—Va mill. széles átmérőjű és 
többnyire a tülevélnek vagy első (töve felöli) vagy 
középső harmadában fekszik. (1. tábla 5. ábra és II. tábla 
4. ábra.) 

A hernyó a tülevél megfelelő oldalán legelőször a 
•csúcs felé halad rágásával, aztán a csúcstól hol kisebb, 
hol nagyobb távolságban egyszerre átcsap a tülevél 
másik felére s abban visszafelé a tülevél töve felé halad. 
Általában igen mozgékony és nagyon szereti a tisztaságot. 
Nem türi, hogy ürüléke benn maradjon a kirágott üreg-
ben, hanem azonnal gondosan kitakarítja belőle. Azért 
ürülékét, mely barnássárga finom szemecskékböl áll, 
nem igen láthatjuk; soha s é m a kirágott üreg belsejében, 



578 

hanem azon kivül, vagy a tülevelek tövén vagy a haj
tások kérgén. Az egyes tülevelek károsítása igen különböző 
fokú lehet. Mig egyeseknek majdnem egész belseje fel van 
emésztve, addig mások csak félig vagy még annál is 
csekélyebb mértékben vannak kirágva. De állandó szabály, 
hogy a rágás a tülevélnek mind a két oldalfelén egyenlő' 
hosszúságra terjed. A hernyó az egészen kirágott vagy 
valami okból megunt tülevelet rendesen ugyanazon a 
lyukon hagyja el, a melyen magát befúrta. Kivételesen 
azonban néha a csúcshoz közel egy második lyukon 
távozik. (II. tábla 5. ábra.) 

Ha a hernyó egy tülevéllel elkészült s azt elhagyja,, 
akkor vagy a legközelebbi szomszéd tülevelet támadja 
meg és azt 2—3 más szomszéd tülevéllel együtt mindenek
előtt az előbbihez szövi-fonja, vagy pedig egy szálon 
leereszkedve, valamely más ágra telepedik s ott keres-
magának alkalmas tanyát. Különben pedig állandóan a 
tülevelek belsejében szokott tartózkodni. 

Július végén a hernyók elérik teljes nagyságukat.. 
Ekkor elhagyják a tüleveleket, finom szálakon leeresz
kednek a földre és bebújnak mintegy 3—4 cm. mélyre, 
a talajt borító erdei alom, gizgaz, moh stb. közé. Ott 
aztán pár napi vesztegelés után fehér színű szövedéket 
készítenek maguknak s abban bábbá alakulnak. A hernyók 
e szövedék készítésénél a környező száraz levelek, tör
melék és gizgaz egy részét is mindig hozzáfonják, ugy,. 
hogy a szövedék nem fekszik szabadon az alomban, 
hanem legalább részben egy pár száraz tülevélhez vagy 
szemetdarabkához van erősítve s attól elfedve. 

A bábok ott nyugosznak aztán augusztustól fogva 
egész őszön és télen át az erdei alomban. A pillék csak 
a következő év április második felében bújnak ki belőlük.. 
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A Steganoptycha abiegana fejlődési cziklusa tehát egy 
évig tart s a JUDEICH ÉS NITSCIIE által alkalmazott grafikus 
jelzésmóddal*) feltüntetve a következő képet mutatja: 

Jan. Febr. Márcz. Apr. Máj. Jun. Jnl. Aug. Szept Okt. Nov. Decz. 

1894 + +++ 

1895 <?s> <^> •> o « « > « > « ? • ++ + 

Kártételek. 

A Steganoptycha abiegana kizárólag a jegenyefenyön 
'(Abies pectinata) él és pedig ugy a tiszta, mint a vegyes 
állabokban egyaránt. Abban sem tesz különbséget, hogy 
az illető jegenyefenyök jó vagy rossz talajon állanak-e? 
Leginkább szereti a középkorú és koros erdőket. Fiatal 
ültetvények, úgyszintén az aljnövedék és az elnyomott 
fák rendesen csak annyiban vannak támadásainak kitéve, 
hogy a magasabb fákról szél, esö vagy más valami ok 
által lesodort hernyók aztán ezekre is reá mennek; nagy 
kárt azonban nem igen tesznek bennök. Legtöbb kár 
szokta a ritkás állabokat érni, a melyekbe a világosság 
és napfény jól behatolhatnak. 

A tulajdonképeni kártételek időszaka június és július 
hónapokra esik. 

A hernyók eleinte az uj hajtásokon a zsenge fiatal 

*) E grafikus jelzésmódnál, melyet legelőször JUDEICH és NITSCHE (Lehr-
buch der Mitteleuropáischen Forstinsektenkunde. I.—II. Bd. Wien 1885—95) 
alkalmaztak, a kereszt (-)-) a kifejlett rovart, a pont (.) a petét, a rövid fekvő 
hasáb (—) a hernyót, a fekvő tojásalak («>) pedig a bábot jelzi. A vízszintes 
vastag vonal azt az időszakot mutatja, a melyben az illető rovar tényleg károsít. 

.ERDÉSZETI LAPOK. 43 
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tüleveleket károsítják, kirágván azoknak belsejét. A kirágott 
gyenge tülevelek csakhamar elfonnyadnak, összezsugorod
nak, elszáradnak és megvörösödnek. De a kár, a melyet 
evvel okoznak, rendesen nem igen szokott sem jelen
tékeny, sem szembetűnő lenni. 

Csak akkor válnak a kártételek igazán feltűnőkké s 
egyszersmind jelentékenyebbekké, mikor a hernyók 
második vedlésükön túlestek s az idősebb tüleveleknck is 
neki mennek, vagyis körülbelül június közepétől fogva. 
A kirágott tülevél, illetőleg az a része, a melyen a. 
hernyó a parenchymet felemésztette, elveszti eredeti zöld 
szinét, eleinte elhalványodik, aztán megfehéredik, végre 
lassanként vörhenyesbarnává válik és elszárad. Hasonló 
kóros szinváltozást és elváltozást szenved a tülevél 
csúcsán az a rész is, a melynek parenchymjét a hernyó 
esetleg még meghagyta ugyan, de a mely nem függvén 
többé össze a tülevél tövében megmaradt parenchymatikus 
részekkel, a rendes táplálkozás és nedvkeringés hatás
köréből kiesett. 

Az eleinte sárgásszürke, utóbb vörhenyesbarna el
száradt tülevelek legnagyobb számmal a megtámadott fák 
csúcsán és ágvégein fordulnak elö s a hernyók növekedé
sével mindinkább szaporodnak. Tömeges hernyófalás-
esetén annyi sok az ilyen megrongált tülevél, hogy az 
illető fák, söt egész erdörészek július elején már távolról 
is sárgás szürkéknek, július közepén tul pedig egészen 
rozsdavöröseknek látszanak. 

Július vége felé a tülevelek tömeges megvörösödése 
és elszáradása megszűnik és kezdetét veszi azoknak 
lehullása, a mi eltart aztán egész őszig. A tülevelek 
részint egyenként hullanak le, részint többesével, ugy, a 
mint őket még a hernyók egymáshoz tapasztották szálaik-
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kai és szövedékükkel. (I. tábla 6. ábra.) A fák felső 
részei, kivált azok, melyek a szél járásának leginkább ki 
vannak téve, mindinkább megkopaszodnak és erős hernyó-
falas esetén hovatovább meglehetősen szomorú képet 
nyújtanak, a mint azt a következő oldalakon közölt két 
fotográfiai felvétel is mutatja. A felső és külső ágakon végre, 
az ép tüleveleken kivül, nem maradnak meg jóformán csak 
azok, a melyeknek parenchymje legfeljebb felerészben van 
kirágva, a hol tehát a tülevélböl a töve felé még egy 
jókora darab, de legalább is a fele zöld és sértetlen maradt. 
A kirágott elszáradt és lehullott tülevelek aztán nagy 
mennyiségben borítják a megtámadott erdörész talaját. 

A Steganoptycha abiegana kártételei tehát tulaj don
képen abban állanak, hogy a megtámadott jegenyefenyök 
tüleveleik egy részét elvesztik. Ez a veszteség okvetet
lenül befolyással kell hogy legyen az illető fa növekedé
sére és fatömegének gyarapodására. Több próbafát volt 
alkalmam a megtámadott erdőkben megvizsgálni s azt 
találtam, hogy az erősen megtámadott fákon a tülevelek 
1/i — Va része volt elpusztulva. Söt Oraviczán és Keresz
tényfalun egyes fák tüleveleiknek mintegy telét vesztették 
el. Mindamellett nem lehetett észrevenni, hogy e fák azért 
betegesek vagy sínylődök lettek volna; hajtásaik és rü-
gyeik kivétel nélkül mind épek, egészségesek és nedvesek 
voltak. 

Nem szenved kétséget, hogy ha a hernyók tömeges 
fellépése egymás után több évig eltartana s a fák ennek 
folytán tüleveleik nagyobb részétől több éven át folyto
nosan megfosztatnának, ez tenyészetükre, söt életükre 
végzetes befolyással volna. De az a tény, hogy a Karszt
ban ugyanaz az erdörész, illetőleg ugyanazok a fák három 
egymás után következő évben meglehetősen erős hernyó-

4 3 * . 





2. kép. 
A Steganoptycha abiegana hernyóitól kárositott és megkopaszodott jegenye

fenyők a Karsztban. (1894. október 11-én készült eredeti fénykép után.) 
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falást minden lényegesebb hátrány nélkül el bírtak viselni, 
némi megnyugvásunkra szolgálhat. Pedig a hernyók kár
tételei itt évről-évre fokozódtak intenzivitásukban s a meg
támadott jegenyefenyök 1894-ben már valami Vs résznyi
vel több tülevelet vesztettek el, mint 1893-ban. 

Megnyugtató némileg az is, hogy a Steganoptycha 
abiegana tömeges kártételeinek köre aránylag csak lassan 
növekedik. A Karsztban legalább azt tapasztaltam, hogy 
a nagyobb mérvű hernyófalás még a harmadik évben is 
alig terjedt tul az első évben megtámadott 250 hold ha
tárain, ámbár az illető erdörész közvetlenül összefügg a 
nagy terjedelmű kincstári erdőkkel és Ogulin vagyonközség 
erdőségeivel és ámbár a pillék 1894. tavaszán már ezek
ben az erdőkben is (az országút mentén fel egészen a 
Mollináry-tetöig) meglehetős mennyiségben röpködtek. 

Védekezés. 

A védekezés e rovar ellen igen nehéz feladat, s eddig 
még nem is sikerült valami olyan védekezésmódot ki
eszelni, a melynek segélyével kártételeit biztosan meg le
hetne akadályozni. Az eddig megpróbált védekezésmódok 
vagy semmi vagy legfeljebb csak részleges eredményt 
adlak. 

Dr. HOFFENREICH MÓR , a Marilla-fürdő tulajdonosa, 1894. 
nyarán a bábok elpusztítására azt a kísérletet tette, hogy 
a fürdőjéhez tartozó 104 holdnyi véderdőben a fák töve 
körül az almot felszedette s az erdőn kivül egy nagy ku-
paczba összehordatta. Hasonló eljárást követett ugyan
akkor az osztrák-magyar államvasut-társaság oraviczai fö-
tiszttartósága a marillái véderdővel határos erdőben va
lami 56 holdnyi területen. Az összehordott kupaczokat 
aztán télen egy réteg oltatlan mészszel beborították. Ennek 
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'kétségkívül megvolt az a haszna, hogy az erdei alommal 
felszedett bábok a kupaczokban csakugyan megsemmi
sültek. De a mennyiben a bábok nemcsak épen a fák 
töve körül, hanem mindenütt ott nyugszanak a talajtakaró 
alom, gizgaz, moh stb. között, az igy elérhető eredmény 
természetesen csakis részleges lehet. S a következő év 
tavaszán a pillék repülési időszakában csakugyan nem is 
lehetett észrevenni, hogy az illető erdörészekben azért ke
vesebb pille mutatkoznék, mint másutt. 

Teljes vagy legalább számbavehetö sikert csak ugy 
lehetne elérni, ha a megtámadott erdőkből az összes alom 
gondosan kitakaríttatnék s az alomban levő bábok aztán 
akár oltatlan mész, akár tüz segélyével elpusztíttatnának. 
De eltekintve az ilyen eljárás költséges voltától, nagy kér
dés, hogy vájjon a talajtakaró összes alomnak eltávolítása 
nem tenne-e több kárt a fák táplálkozási és növekedési 
viszonyaiban, mint maga a rovar, a mely ellen ily módon 
védekezni akarnánk. 

Az erdészeti rovartannal foglalkozó szakírók az erdei 
alomban telelő bábok és hernyók irtására gyakran szokták 
azt tanácsolni, hogy az illető erdőbe őszkor sertéseket 
kell behajtani. A sertések túrás közben a báboknak vagy 
hernyóknak legalább egy részét megsemmisítik, felfalják 
vagy agyontiporják, más részét pedig eredeti nyugvó he
lyeikből kimozdítván, a talaj felszínére juttatják, a hol 
aztán a tél folyamán részint az időjárás viszontagságaitól, 
részint a rovarevö madaraktól könnyebben elpusztíttatnak. 

Ezt az eljárást kisértettük meg 1894. őszén mi is az 
•oraviczai erdőkben. Szőcs MIKLÓS temesvári kir. erdöfel-
ügyelö ur intézkedése folytán november 22.-én egy 30 
darabból álló falka sertést hajtottak be a Marilla-erdörészbe 
»és ott tartották valami 60 holdnyi területen egész decz. 
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16.-áig, vagyis 25 napig. A sertések azonban hiába túrták 
az almot; a benne nyugvó bábok, a melyek kicsinységük 
miatt talán nem is akadtak meg fogaik között, ugy látszik 
nem sok táplálékot nyújtottak nekik, mert a sertések any~ 
nyira megsoványodtak, hogy tulajdonosaik nem akarták 
őket tovább az erdőben hagyni. 

A kísérlet ugyanott még 1895. tavaszán is megis
mételtetett. Minthogy a nagy hó miatt korábban nem le
hetett, április 16.-án a Marilla-erdörésznek mintegy 120' 
holdjára 26 darab, a „Pojana Juli" erdörésznek pedig 
körülbelül 210 holdjára 42 darab sertést tereltek és ott. 
tartották május 5.-éig, a mikor a pillék már javában röp
ködtek mindenfelé. Sajnosán kellett konstatálni, hogy a. 
sertések behajtásának semmi észrevehető eredménye nem 
volt, mert a pillék sertésektől feltúrt területeken is csak 
oly tömegesen jelentek meg, mint azokon, a melyeken 
semmi sertés sem járt. 

Ez oknál fogva az 1895. év tavaszán a pillék re
pülési időszakában egy más irtásmóddal tétettem kísér
letet, t. i. éjjeli cseltüzek gyújtásával. Az első cseltüzet. 
április 23.-án este gyújtották meg az oraviczai erdőkben a. 
„Pojana-Juli"-n s azt esteli 8 órától hajnali 3 óráig fen-
tartották. A tüz mellé két kátránynyal bevont deszkafal 
volt felállítva oly czélból, hogy a tűzhöz repülő pillék egy 
része a deszkafalakra ragadjon és ott majd könnyebben, 
számbavehetö legyen. De a magasan lobogó lánggal égö 
tűzhöz az egész idö alatt egyetlen egy Steganoptycha abie
gana sem repült, a mint arról HEDBAWNY JÓZSEF oraviczai, 
erdész, a ki a kísérletet vezette, este 8 és 10 órakor, éj
félkor és hajnali -/?3 órakor személyesen meggyőződött. 
A kátrányos deszkafalakra sem tapadt belőle egyetlen egy 
példány sem, ámbár a környező jegenyefenyök ágai nagy 
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inertekben tele voltak velők. A további kísérletek is, me
lyeket még cseltüzekkel ugy az oraviczai, mint a stájer
laki erdőkben tettek, szintén teljesen negatív eredmény
nyel jártak. 

Steganoptycháinknak ez a közönyös viselkedése a 
világító cseltüzekkel szemben egészen meglepő dolog voli; 
mert köztudomású, bogy az éjjeli pillék és molyok legna
gyobb része különös előszeretettel szokott éjjel a világos
sághoz repülni. A Steganoptycha abiegana tehát nemcsak 
abban egyezik meg a nappali pillangókkal, hogy fényes 
nappal szokott röpködni, mint ez utóbbiak, hanem abban 
is, hogy az éjjeli világosság a legcsekélyebb vonzó erővel 
sem bir reá nézve. 

Minthogy ekként kiderült, hogy e rovar ellen sem 
sertések behajtásával, sem cseltüzek gyújtásával boldo
gulni nem lehet, kísérleteket indítottam meg oly irányban, 
hogy vájjon nem lehetne-e valami módon legalább egyes, 
fákat vagy fiatal ültetvényeket kártételeitől megóvni. E. 
czélra legalkalmasabbnak mutatkozott a permetezés bizo
nyos olcsó, de biztos rovarirtó szerekkel, még pedig abban 
az időszakban, a mikor a hernyók megjelennek és kárté
teleiket megkezdik, azaz: június elején. 

A kísérletek az oraviczai erdőkben a „luss" erdöház 
mellett június 5.-én végeztettek kétféle szerrel, u. m. do-
hánylugviz-kivonattal és antinonninnal. Mindakettö meg
felelő arányban, vizzel higittatott és pedig a dohánylugviz-
kivonatból 2 kg. 80 liter vizben lett feloldva, az antinonnin 
oly arányban, mint 1 :500. Rendes permetező készülék nem 
állván rendelkezésre, e vizes oldatokat közönséges kerti 
fecskendővel hintették szét részint pásztásan egy fiatal, 
átlag 1—IV2 méter magas, ültetvényre, részint egyes na
gyobb fákra. 
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A kétféle szer hatását illetőleg már más nap annyit 
megállapíthattam, hogy a dohánylugvizzel fecskendezett 
fiatal fenyőkön a hernyócskák egy része tényleg elpusz
tult, eleven hernyócskákat itt csak a kivágott fiatal tüle
velek belsejében mélyen behúzódva lehetett találni. A 
zsenge tülevelek maguk mit sem szenvedtek az irtószertől. 

Az antinonnin-oldattal fecskendezett fenyőkön ellen
ben a hernyók más nap még mind életben voltak; ezeken 
egyetlen egy elpusztult példányra sem birtam akadni. Az 
antinonnin-oldat tehát ugy látszik nem volt elég erös a 
hernyók ellen, de nagyon is erös volt magukra a fenyőkre 
nézve, mert fiatal, hajtásaik már másnap fonyadni kezdtek 
és néhány nap múlva teljesen elszáradtak. Egyébiránt 
meglehet, hogy az antinonnin ez esetben csak azért volt 
a fiatal fenyöhajtásokra oly ártalmas, mert a kerti fecs
kendővel túlságos nagy mennyiségben jutott reájok; rendes 
permetező készülékekkel alkalmazva és finomabban szét
hintve talán nem tett volna bennök semmi kárt. 

A következmények később még inkább megmutatták, 
hogy a fecskendezésnek csakugyan megvolt a jó ered
ménye és pedig nemcsak a dohánylugviznek, de — le
számítva a fiatal hajtások leperzselését — még az antinon-
ninnak is. Különösen feltűnő volt a siker azon a néhány 
25—30 éves jegenyefenyön, mely fecskendezést kapott. E 
fák levélzete egész éven át folyvást tökéletesen ép és 
normális zöld szinü maradt, mig a szomszéd fák, a melyek 
semmi kezelésben sem részesültek, júliusban egészen meg
vörösödtek és szeptember elején már jóformán kopaszok 
voltak. Bizonyos tehát, hogy a megpróbált szerekkel, ki
vált a dohánylugviz-kivonattal legalább egyes fákat csak
ugyan meg lehet oltalmazni; de az is bizonyos, hogy 
•efféle fecskendezés legfeljebb csak egyes fáknál vagy fiatal 
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ültetvényeknél alkalmazható, egy egész erdőben azonban 
kivihetetlen. 

Sajnosán be kell vallanunk, hogy a hol egész er
dőkről vagy erdörészekröl van szó, ott a Steganoptycha 
abiegana ellen ez idő szerint még jóformán tehetetlenek 
vagyunk. E rovarfaj életmódjának ismerete mégis némi 
utbaigazitással szolgál arra nézve, hogy mit tehet és mit 
tegyen az erdész a károsodás lehető csökkentésére. Tudva, 
azt, hogy a Steganoptycha abiegana a napfényt és világos
ságot kedveli s e miatt leginkább a ritkás erdőkben, er-
döszéleken stb. tartózkodik tömegesen, arra kell törekedni, 
hogy az erdő lehetőleg teljesen és jól záródott legyen.*) 

Természetes ellenségek . 

Az időjárás viszontagságai ugy látszik nem sok kárt 
tesznek e rovarfajban, legyen az akár pete vagy hernyó, 

*) Fogaras vármegye közigazgatási erdészeti bizottsága a zernesti jege
nyefenyőkön észlelt rovarkár ellen 1895. augusztus 6.-án többféle intézkedést 
rendelt el. Ezek az intézkedések, melyeket HAJDÚ JÁNOS vármegyei erdőtiszt 
fennebb idézett czikkében (Erdészeti Lapok 1895. évf. decz. füzet.) is ismerte
tett és melyeket az erdőbirtokosnak haladéktalanul végre kellett volna hajtani, 
a kővetkezők vollak: nyiladékvágás a megtámadott és meg nem támadott er
dőrészek között, fogó árkok ásása, kátránygyürük alkalmazása, a fogó árkok-
iian és kátránygyürükön összegyűlt hernyók megsemmisítése, a leginkább meg
támadott erdőrészekben az elnyomott fák kivágása s gallyaiknak a földön he
verő gizgazzal együtt való elégetése füstgerjesztés végett, valamint az illető 
erdőből az összes száraz fa kihordása. Ha mindezeket az intézkedéseket a kár
tevő rovarfajnak fennebb vázolt életmódjával és fejlődési viszonyaival össze
vetjük, azonnal be fogjuk látni, hogy azoknak semmiféle hasznuk és sikerük 
nem lehetett. (Legfeljebb a füstgerjesztéssel lehetne talán valamit a hernyók 
ellen tenni, de természetesen csak június és júliusban, nem pedig augusztus
ban.) Ez oknál fogva KEAJCSOVITS BÉLA brassói kir. erdőfelügyelő a czéltalan 
intézkedéseknek részben már megkezdett és folyamatban levő végrehajtását 
augusztus 28.-án javaslatomra nyomban beszüntette. 

A tanulmány ebből is csak az, hogy a kártékony rovarok ellen való ok
szerű védekezésnek legelső és elengedhetetlen alapfeltételét mindig magának a 
l'ártékony rovarnak és életviszonyainak alapos ismerete képezi. 
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akár báb vagy pille állapotában. A téli fagy nem öli meg" 
az erdei alomban telelő bábokat ; a hernyók szintén jól 
meg vannak védve a tülevelek belsejében. A gyenge test
alkatú pillék sem szenvednek sokat az időjárástól. 

Egy izben 1895. május 18.-án, tehát épen a pillék 
repülési időszakában, a midőn az oraviczai erdőkben vizs
gálódtam, a pár nap óta hideg szeles idő esőre fordult, 
söt dél tájban az erdőkben meglehetősen erös jégeső is-
hullott. Mindamellett másnap, a mikor az idő ismét kide
rült és megenyhült, a pillék ép oly tömegesen szállin
góztak a napfényben, mint azelőtt; és sehol sem lehetett 
valami nyomára akadni, hogy akár a hideg eső, akár a. 
fagyos jégeső csak egy pillét is elpusztított volna. 

Nagy figyelemmel kutattam e rovarfaj állati ellenségei 
után, de hasztalanul. Az oraviczai és stájerlaki erdőtisztek 
csak annyit tapasztaltak, hogy július végén, tehát akkor 
a mikor a hernyók bebábozódás végett a földre szoktak 
ereszkedni, a megtámadott fenyvesekben sok pinty és 
kenderike jelent meg és nem fönn a fákon, hanem a 
földön tartózkodott. Valószínű, hogy ezek a madarak a 
földre ereszkedett hernyókat pusztították. 

Az élősdi rovarok közöl, melyek a kártékony rovarok 
elpusztításában különben oly nagy szerepet játszanak, nem 
sikerült egyetlen egyet sem felfedeznem. 

Annál hatalmasabb ellensége támadt azonban a Ste-
ganoptychának az élősdi gombák sorából. HEDBAWNY JÓZSEF 

erdész ur, a ki e rovart az oraviczai erdőkben folytonos 
figyelemmel kisérte, 1895. augusztus 25.-én ott a „Caroli -' 
nevü erdörészben észrevette, hogy sok báb az alom között 
nem él, hanem el van száradva és mumifikálva. Néhány 
nap múlva azt tapasztalta, hogy az ilyen mumifikált és 
elpusztult bábok felületén valami fehér penészgomba ütő-
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<lik ki. A bábok elpusztulása rohamosan fokozódott, ugy 
hogy 10 nap múlva már valami 70° o volt közülök ily 
módon megtámadva. 

Midőn szeptember 8.-án egy oda kiküldött vegyes bi
zottsággal*) a helyszínén megjelentem, örömmel győződ
hettem meg magam is HEDBAWNY erdész ur megfigyelésé
nek helyességéről. A bábokat csakugyan valami élősdi 
gomba támadta meg és tette tönkre, mely aztán belőlük, 
fehér penész alakjában kivirágozva (I. tábla 10. ábra), 
spóráival a még egészséges bábokat is inficziálta. A gom
bafertőzés ekkor már oly általános és nagymérvű volt, 
hogy nemcsak az emiitett „Caroli'" erdörészben, hanem 
a többi oraviczai fenyvesekben, söt a stájerlaki erdőkben 
is már csak elvétve lehetett ép és egészséges bábokat ta
lálni. A legtöbb eleven báb volt még aránylag az u. n. 
Deák-magaslatnak napsütött száraz csúcsa körül, a hol a 
gomba a szárazság miatt ugy látszik kevésbé gyorsan 
birt fejlődni: de azért már itt is mintegy 80%-nyi báb 
volt tőle elpusztítva. Az erdei alom általában mindenütt 
tele volt az élősdi gombának szabad szemmel is látható, 

*) Tekintettel arra, hogy a Steganoptycha abiegana kártételei nemcsak 
erdő- és közgazdasági, hanem a Marilla-fürdő fennállása és jövője érdekében 
közegészségügyi szempontból is kiváló fontossággal birtak, a megtámadott ora
viczai fenyveseknek helyszíni megvizsgálása s a netalán elrendelendő óvintéz
kedések megállapítása végett 1895. szeptemberben egy vegyes bizottság lett 
kiküldve, melynek tagjai a földmivelésügyi m. kir. minisztérium részéről rajtam 
kivül TOMCSÁNYI GUSZTÁV lugosi m. k. föerdőmester és DÖMÖTÖR TIHAMÉR temes
vári kir. erdőfelügyelö, a m. k. belügyminisztérium részéről Dr. HAJÓS BÉLA 
közegészségügyi felügyelő, az orsovai m. k. erdőhivatal részéről KAUFFMANN BÉLA 

-dalboseczi m. k. erdész, a tulajdonos osztrák-magyar államvasut-társaság kép
viseletében pedig KESSLER EDE stájerlaki főerdész és HEDBAWNY JÓZSEF oraviczai 
erdész voltak. Ez a vegyes bizottság, miután meggyőződött arról, hogy a fer
tőző gomba a kártevő rovar bábjai között valóságos öldöklő járványt idézett 
elő s ezzel a jövőben bekövetkezhető károknak biztos gátat vetett, nem is tar
totta szükségesnek a jövőre valami különös óvrendszabályokról gondoskodni. 
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fehér fonalaival és átlag lencse vagy borsónagyságu spóra
tömegeivel, melyek egy-egy megölt és mumifikált bábot, 
vettek körül. (I. tábla 11. ábra.) 

Maga a gomba hasonlit a cserebogár-pajodokon élős
ködő Botrytis tenella SACC. (Isaria densa LiNK)-hoz, csak
hogy spórái nem hosszúkásak, hanem gömbölyűek (II. tábla 
14. ábra) s e miatt még közelebb áll a selyemhernyók 
mészkórságát (muscardine) okozó Botrytis BassianaBkLS.-hoz. 

Minthogy gombák tanulmányozására nem vagyok il
letékes, Parisba fordultam GIARD ALFRÉD tanárhoz, a ro
varölő élősdi gombák legkitűnőbb búvárához és megküldtem 
neki a mi gombánkat megvizsgálás végett. GIARD tanár 
csakugyan vizsgálat alá vette és 1895. október 8.-án kelt 
levelében a következőket irta róla: 

„C'est une Jsariée voisine d'Isaria densa, mais cer-
tainement distincte, car les spores sont réguliérement 
sphériques au lieu d'étre ovoides. Toutes les espéces á 
spores rondes présentant le mérne aspect sont comprises 
par les mycologues sous le nom collectif de Botrytis 
bassiana quand elles sont comme dans le cas présent 
á l'état gazonnant, et sous le nom d'Isaria farinosa-
lorsqu'elles végétent sous la forme agregée. Mais les formes 
agrégées qu 'on obtient dans les cultures sóit sur sub-
stratums artificiels sóit sur milieux vivants, présentent des-
caractéres différentiels, et je suis convaincu que si l'on 
réussissait á découvrir les formes ascosporées (états par-
faits de ces cryptogames), on reconnaitrait qu'il s'agit de 
types spécifiques distincts réunis á tort (grace á la res-
senblance tres-grande des stades évolutifs inférieurs.) 

A premiere vue votre parasite ressemble beaucoup 
á celui que SAUVAGEAU a découvert sur les chrysalides de 
Cochylis ambiguella et aussi á une espéce parasite des 
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chrysalides de Zygaena trifolii que je cultive depuis deux 
ou trois ans. Je vois essayer d'en obtenir des cultures 
pures sur divers milieux pour le comparer á ces espéces 
cultivées dans le mémes condition,s. 

Toutes ces Isariées quancl nous saurons bien les 
employer, seront certainement de précieux auxiliaires pour 
la lutte contre les insectes nuisibles. Je ne manquerai 
pas de vous communiquer le résultat de mes recherches 
dans cetté direction." 

A gomba természetrajzi és kivált fejlődési viszonyai
ról tehát majd csak GIARD tanár tanulmányai és tenyész-
kisérletei alapján fogunk bővebb értesülést nyerni. 

Nagy mulasztást követtem volna el azonban, ha nem 
igyekeztem volna az élősdi gomba rovarölő becses tulaj
donságait már most is felhasználni és már most azonnal 
megkísérteni importálását hazánknak ama. másik két vi
dékére is, a hol a Steganoptycha abiegana szintén töme
gesen fellépett, t. i. Fogaras és Brassó, illetőleg Modrus-
Fiume vármegyébe. E czélra összegyűjtöttem az oraviczai 
erdőkben 2 kilogr. a gombával sürün telitett almot s abból 
IV2 kilogrammot a brassói kir. erdöfelügyelöség utján 
Zernestre és Keresztényfaluba, Va kilogrammot pedig Po-
LACSEK. KÁROLY kir. erdésznek Noviba küldtem. Egyszersmind 
felkértein az illető erdötiszteket, hogy a küldött alomból 
azokban az erdörészekben, melyekben a legtöbb Stega-
noptycha-báb található, bizonyos távolságokban egy-egy 
csipetnyit helyezzenek az erdei alom alá, arra ügyelvén, 
hogy minden ilyen elhelyezett adagban legalább némi 
nyoma legyen látható a fehér penészgombának. Fel
kértem őket annak a megfigyelésére is, hogy vájjon nem 
lépett-e fel már valami hasonló élősdi gomba az ottani 
erdőkben is? 
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HAJDÚ JÁNOS vármegyei erdötiszt nemsokára csak
ugyan jelentette, hogy a zernesti erdőben az almot már 
-akkor, a midőn ott az Oraviczáról kapott fertőző anyagot 
elhelyezni szándékozott, mindenütt hasonló gombával ta
lálta ellepve. A hozzám küldött mutatvány megvizsgálásá
ból ki tűnt ,hogy a két gomba egymással tökéletesen azonos. 
Zernesten tehát szintén önállóan fellépett a kártevő rovar 
^gyilkos parazitája. Október 14.-én a helyszinén magam is 
meggyőződtem, hogy az élősdi gomba a bábok legnagyobb 
részét megtámadta és tönkre tette. 

Ugyanakkor meglátogattam Keresztényfalu község er
dejét, a melyben KOPONY VILMOS vármegyei erdötiszt szin
tén egy hónap előtt helyezte el az Oraviczáról küldött 
fertőző anyagot. A gomba itt is megvolt ugyan már ere
detileg, de csak csekély mértékben, a mint arról az ora
viczai küldemény elhelyezése előtt gyűjtött alom megvizs
gálásából meggyőződtem. Októberben azonban már min
denütt konstatálni lehetett nagyobb mérvű jelenlétét. Leg
több volt belőle az erdőnek azon a részén, a hová mes
terségesen is importáltatott; de nem hiányzott a mester
séges fertőzéstől távolabb fekvő részben sem. Épen ezért 
azt hiszem, hogy a mesterséges importálás itt sem sokat 
lenditett elterjedésén. 

Alkalmasint igy volt ez a Karsztban is. POLACSEK K Á 

ROLY kir. erdész az oraviczai fertőző anyag elhelyezése 
idejében nem akadt ott ugyan még semmi nyomára a 
fehér penészgombának. De később küldött almot meg
vizsgálás végett ugy abból az erdörészböl, a melyben a 
mesterséges fertőzést megkísértette, mint oly távolabb eső 
helyekről, a hol semmi efféle mesterséges beavatkozás 
nem történt. A bábok, melyek ebben a kétféle alomban 
voltak találhatók, részben szintén meg voltak támadva az 







Az I. tábla magyarázata. 

1. ábra. Steganotycha abiegana DUP. Pillo. 
2. „ Két tülevél petékkel. 
3. „ Hernyó, oldalvást nézve. 
4. „ Megtámadott jegenyefenyő-ág. 
5. n Kirágott tülevelek. 
fi. n Kirágott tülevelek, egy csomóba ragadva. 
7. Báb, szövedékébe burkolva s egy száraz tülevélhez tapadva. 
8. Báb, oldalvást nézve. 
9. „ Ugyanaz, hátoldaláról nézve. 

10. Botrytistöl megtámadott két. báb. 
11. Botrytistől megtámadott bábok az erdei alomban. 



A Ti. tábla magyarázata. 
1. ábra. Négy pete egy tülevél felső lapján. 
2. „ Két pete ugyanott, erösebben nagyítva. 
3. A pete bója, mikroszkópi nagyítás alatt. 
4. „ Kirágott tülevél egy lyukkal. 
5. „ Kirágott tülevél két lyukkal. 
6. A hernyó elülső része, felülről nézve. 
7. „ A hernyó utolsó testgyürüi, felülről nézve. 
8. „ Báb, hasi oldaláról nézve. 
9. „ Ugyanaz, oldalvást nézve. 

10. „ A báb vége, alulról nézve. 
11. A báb utolsó testgyürüje a fogakkal, egyenes állásban. 
12. Ugyanaz, rézsútos állásban. 
13. A pille felső és alsó szárnyának erezete. 
14. „ A Botrytis fonalai és spórái, mikroszkópi nagyítás alatt. 
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élősdi gombától és pedig körülbelöl egyenlő mértékben 
mind a kétféle alomban. Az elpusztult bábok száma álta
lában csekélyebb volt, mint az előbbi esetekben. Ha azon
ban a spórák fertőző képessége télen át is megmarad, s 
ha a fertőzés még a következő év tavaszán is terjedni 
fog, akkor ez a hasznos élősdi gomba hovatovább a 
Karsztban is alkalmasint ép ugy véget fog vetni a Stega
noptycha abiegana kártételeinek, mint ezt a Bánságban és 
Erdélyben már most nagy valószínűséggel remélhetjük. 

* 

Ennél a kártékony rovarnál is bebizonyult tehát, hogy 
mig az ember hasztalanul vagy legfeljebb csak részleges 
eredménynyel bír vele megküzdeni, a természet maga egy 
élősdi szervezet közbejöttével könnyű módon véget vet tö
meges elszaporodásának és további kártételeinek. Igye
keznünk kellene most már e hasznos élősdi gomba ter
mészetét, fejlődését és létfeltételeit minél tüzetesebben ta
nulmányozni, hogy rovarirtó képességét majdan mi is biz
tosan felhasználhassuk és szükség esetén mindig teljes si
kerrel alkalmazhassuk. 

A táblá k magyarázata . 

I. Tábla. 
1, ábra. StcytDioli/cha abiegana DOP . Pille. 
2. », 1, Két tülevél petékkel. 
3 . Hernyó, oldalvást nézve. 
4. . Megtámadott jegenyefenyő-ág. 
5 . •* Kirágott tülevelek. 

(i. „ Kirágott tülevelek, egy csomóba ragadva. 
7. „ Báb, szövedékébe burkolva s egy száraz tülevélhez tapadva 
8. Báb, oldalvást nézve. 
9. Ugyanaz, hátoldaláról nézve. 

10. „ Botrytistől megtámadott két báb. 
11. Botrytistől megtámadott bábok az erdei alomban. 
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//. Tábla. 
fi ábra. Négy pete egy tülevél felső lapján. 
2. Két pete ugyanott, erösebben nagyitva. 
3. „ A pete héja, mikroszkópi nagyítás alatt. 
4. Kirágott tülevél egy lyukkal. 
5. Kirágott tülevél két lyukkal. 
6. „ A hernyó elülső része, felülről nézve. 
7. „ A hernyó utolsó testgyürüi, felülről nézve. 
8. „ Báb, hasi oldaláról nézve. 
9. » Ugyanaz, oldalvást nézve. 

10. „ A báb vége, alulról nézve. 
11. A báb utolsó testgyürüje a fogakkal, egyenes állásban. 
12. „ Ugyanaz, rézsútos állásban. 
13. A pille felső és alsó szárnyának erezete. 
14. A Botrytis fonalai és spórái, mikroszkópi nagyítás alatt 

Állabbecslés köralak u próbatere k segélyéve l a  csik -
vármegyei erdőkben . 

Irta : S z e n t i m r e y D á n i e l , kir. alerdőfelügyelö. 

Az Erd. Lapok f. é. február havi füzetében Csiby 
Lörincz m. kir. erdömester ur az állabok fatömegének 
körpróbák segélyével történő meghatározását oly körül
ményesen leirja, hogy a czikk áttanulmányozása után 
ezen becslési mód helyes alkalmazása iránt minden szak
ember teljesen tájékozva lehet és annak a gyakorlat terén 
három fontos kellékben, u. m. g y o r s a s á g , o l c s ó s á g 
é s f o n t o s s á g tekintetében nyilvánuló előnyeit — saját 
tapasztalatai alapján — átnézetes kimutatásba foglalt 
eredményekkel annyira kidomborítja, hogy az eljárás, 
czélszerüségénél és életrevalóságánál fogva, a legszélesebb 
körben való gyors elterjedésre tarthat számot. De a 
szokás hatalma igen nagy. Az az erös „maradiság", 
mely a gyakorlati foglalkozásoknak annyira kiváló sajá
tossága, nem engedi a megszokott módokat az alkalmazás 


