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A fadarazsak és kártételük. 
í r t a : Dr . Győrfl János. 

Készült a M. kir. József Nádor Műegyetem Erdővédelemtand Tanszékén. 
Vezető: Kellé Arthur egyetemi ny. r. tanár. 

A z erdőgazdaság célja az erdő jövedelmének foko
zása, ami a kitermelt szerfa mennyiségétől, minőségétől, 
alkalmazhatóságától függ. A fa műszaki felhasználhatósá
gát a nem megfelelő termőhelyre való telepítés, vagy elemi 
csapások következtében elszaporodott, a fa belsejében élő 
rovarok erősen csökkenthetik, sőt azt ipari célokra teljesen 
alkalmatlanná is tehetik. Ezek között az úgynevezett mű
szakilag káros rovarok között nagy szerepet játszanak a 
fadarazsak. 

A fadarazsak, Siricidaé, a hártyásszárnyúak, (Hyme-
nqptera) rendjének növényevő (Symphita) alrendjébe tar
toznak. Közös jellemvonásuk, hogy potrohúk töve egész 
szélességében a torral összenőtt, a combgyűrűjük kétízű, 
csápjuk fonal-, vagy serte-alakú, sohasem törött, mellső 
szárnyukon lándzsasejt mindig van (L. 4., ő. ábra), tojó
készülékük a potrohból kinyúlik. 

5 . 

hi 

1. ábra. Sirex gigás L. tojókészülékének keresztmetszete. (Eredeti rajz. 
90-szeres nagyítás, hts: védőhiively, ,sj- ?; szúróserte, cs: szúróesatorna.) 



A fadarazsak, amint azt nevük is elárulja, álca alak
ban a fásnövények belsejében élnek, kimondottan műszaki
lag káros rovarok. Peterakás céljaira mindig csak valami 
oknál fogva beteg, nedvkeringési zavarokban szenvedő, vagy 
frissen döntött fákat választanak. A z egészséges, vagy ki
száradt, valamint a korhadó, vagy gombák által erősebben 
bontott törzseket, illetőleg törzsrészeket kerülik. 

Petéiket hosszú tojókészülékük segítségével süllyesz
tik a kérgen keresztül a fába. Tojókészülékük öt részből áll 
(L. 1. ábra) és pedig: a 9. potrohszelvény hasioldalához csat
lakozó két védőhüvelyből (lh—h2), az ugyancsak a 9. potroh
szelvény hasi oldalához tartozó páratlan szúrócsatornából 
(cs.) és a 8. potrohszelvény hasi oldalából kiinduló két szúró-
sertéből (sz\—sz2). A szúróserték a szúrócsatornával oly 
szorosan függnek össze, hogy csakis mesterséges beavatko
zással választhatók szét, szabad szemmel nézve egy darab
nak látszik és közösen képezik a tulajdonképeni tojókészülé
ket. Felületes szemlélésnél tehát a tojókészülék három darab
ból, a tulajdonképeni tojóosőből és a két védőhüvelyből 
állónak látszik. 

A tojószerkezet felületén párkány.szerű kiemelkedések 
láthatók (2. ábra), melyek a szúrócsatorna (cs) vége felé 
szaporolnak és ott, annak tengelyére majdnem merőlegesek, 
lőve felé pedig ritkulnak és hegyesszög alatt helyezkednek 
el. A szúróserték hegyén (s) a párkányok fűrészfog alakúak, 
ezek segítségével süllyeszti a darázs tojókészülékét a fába. 
A fadarazsaknál általában 4—5 ilyen fűrészfogszerű kiugrás 
van. A szúróserték töve felé ezek a kiugrások kevésbbé nyúl
nak ki és a szúrócsatorna párkányaihoz csatlakoznak. Min
den ilyen előugrás tövénél egy-egy kontúr nélküli chilin 
vájatot (v) találunk, amely a fűrészpor eltávolítására 
szolgál. 

Peterakás alkalmával, Enslin megfigyelései szerint a 
szúróserték és a szúrócsatorna váltakozva le- és felfelé irá
nyuló mozgást végeznek. Amikor a serték besüllyednek, a 
szúrócsatorna felemelkedik és megfordítva; eközben a szúró
serték fűrészmódjára működnek. A felgyülemlett fűrészpor 
a fogakról a szúrócsatorna párkányaira, onnan a serték vája-



iáiba és innen vagy a szabadba, vagy ha a tojókészülék 
már mélyebben van a fában, a szúrócsatorna felsőbb párká
nyaira, majd ismét a magasabban fekvő serte-vájatokba 
kerül, míg végre a szabadba jut. 

A szúrás alkalmával a darázs kifeszített hátsó és 
középső lábaira támaszkodik, tojószerkezetét a rostok irá
nyára merőlegesen helyezi; a védőhüvely a szúrás alatt a 
tojócsőtől elválik és a test hossztengelyének irányában ma 

2. ábra. Sirex gigás tojékészülékének vége. (Eredeti rajz. 15-szörös nagyí
tás, s: szúróserte, cs: szúróosatorna, v: vájat.) 

rad. A szúráskor a tojókészülék nem süllyed be egész hosszá
ban. Például a Paururus juvencus L.-nél átlagosan 8 mm, a 
Sirex gigás L.-nél 10 mm a besüllyedés, úgy hogy 6 mm-es 
kéreg esetén a Paururus juvencus L.-nél a tojócső 2 mm-re, a 
Sirex gigás L.-nél pedig 4 mm-re hatol a fába. H a a fúrt 
lyuk az említett mélységet elérte és a fűrészport a darázs 
kitisztította, következik a peterakás. 

A darázs petéit a szúrócsatornán keresztül, e g y a tojó-
szerkezettel összeköttetésben álló, körtealakú mir igy segít-



ségével a fa belsejébe helyezi. Ez a körtealakú mirigy vála
dékát a tojókészülékbe löveli és a petékkel váltakozva — egy 
pete, egy váladékesepp — kerül a szúrócsatornába. 

Buchner vizsgálatai szerint a mirigy váladéka gomba-
spóráikat tartalmaz; a gomba a fadarazsakkal symbiozisban 
él. A gombaspóra a fúrt lyukon át a fába kerül, csírázik, 
majd kifejlődve a cellulózét bontja, ami a kikelő álcának 
tápiaiékául szolgál. 

A tojé)készülók besüllyesztése, a pete lerakása és a 
tojókészülék kiszabadítása átlagosan 20—2ő percig tart. 
A szúrások rövidségéből arra következtethetünk, hogy nem 
minden lyukban helyez el petét a fadarázs. A z egy lyukban 
elhelyezeti peték száma is változó, amit az egy pontból ki
induló áloamenetek igazolnak. í g y pl. a Sirex gigás L. által 
egy lyukba elhelyezett peték száma Enslin szerint 1—8, az 
összes peték száma pedig 30—250 között váltakozik. A Pau
rurus juvencus L. egy helyre 1—2 petét rak, összesen pedig 
kevesebbet, mint a Sirex gigás L. 

A meleg időjárás növeli a fadarazsak peterakási tevé
kenységét. A Paururus juvencus L. és noctilio F. este, a 
Xeris spectrum L. délután és a Sirex gigás L. délfelé rakja 
petéit. 

A fadarazsak álcái hengeres testnek, vakok, fehér 
színűek, három pár tori lábuk van, potrohúk felső végén fel
felé irányuló tövis látható ábra). Az álcákat fajok szerint 

3. ábra. Paururus juvencus L. álcája. (Eredeti rajzi. 5-8z<h<m nagyítás.) 

elkülöníteni nem lehet. Bischoff szerint a Siricinae alcsalád 
álcáinál a középtor légzőnyílásai (stigma) jó l láthatók, ellen
ben a Xiphydriinae alcsalád fajainál a stigmák erősen 
visszafejlettek. 

A petéből kibúvó álcák Christal vizsgálatai szerint 
csak az első vedlés után furakodnak a fába. Az álcamenetek 



először a rostok irányában fel-, vagy lefelé haladnak, azután 
a rostokra merőlegesen mélyen a fába hatolnak, majd egy 
kitérővel a fa felületéhez közel, a kéregtől 1—2 cm-re vég
ződnek. Jellemző a fadarazsak álcameneteire az, hogy tele 
vannak rágcsálókkal. A felhalmozott rágcsálók sok vizet tud 
felvenni és a már beépített fa gombásodását elősegítheti. A z 
álcamenetek hossza különböző, lö—40 cm között váltakozik. 
A menetekről a fajt felismerni nem leltet. Kirepülési nyílá
suk köralakú. 

A báb fehérszínű, puha, szabad-báb. A bábulás min
dig a menetek végén történik. 

A kifejlődési idő 2—4 évig tárt. Ez azért fontos, mert, 
olyan feldolgozott fában is kifejlődhetnek, amely kívülről 
egészségesnek látszik. A kifejlett darázsnak, hogy a szabadba, 
juthasson, keresztül kell magát rágnia a bábulási helyet a 
külvilágtól elválasztó farészen. A z irodalom adatai szerint 
beépített fánál a fát netán burkoló anyagokon, ruhaneműn, 
fémburkolaton stb. is átrágja magát. 

A repülési idő júliustól szeptember végéig tart. A hí
mek kb. 2 héttel korábban jelennek meg, mint a nőstények. 
Párosodás után a hímek hamarosan elhullanak. A nősténye
ket a peterakással járó fáradtság nagyon kimeríti ; sokszor 
utolsó petéjük elhelyezése után már nincs annyi erejük, h o g y 
tojókészüléküket a fából kihúzzák, hanem úgy pusztulnak el. 

H o g y a nemzők táplálkoznak-e, v a g y sem, az még 
felderítetlen. Jordán és Bechstein a fadarazsak nemzőit 
rablórovaroknak tartják, szerintük kisebb legyekkel és lep
kékkel táplálkoznak. Thiersch vegyes táplálékot említ (rova
rok, gyantacseppek, fanedvek), Hartig és Chrystál nem fo
gadják el azt, hogy a fadarazsak rablók volnának. Enslin is 
a két utóbbi szerzőnek ad igazat. Vizsgálatai megállapítot
ták, hogy a fadarazsak szájszervei, a jól fejlett rágok kivé
telével, gyengék, ami arra enged következtetni, hogy csakis 
növénvi nedvekkel táplálkozhatnak. 

Fogságban tartott fadarazsakat megkíséreltem cukros 
vízzel, gyantacseppekkel elet ni. de egy esetben sem tapasz
taltam, hogy táplálkoztak volna. 



A fadarazsak természetes ellenségei közül első h e l y e n 

egy, Chrystal szerint a Basidiomycetes osztályba tartozó 
gombafajt kell megemlíteni, amely a Siricidákat főleg báb
állapotban pusztítja el. Nevelési kísérleteim közben erről 
magam is meggyőződtem, mert 1933-ban 210 drb Xiphydria 
proiongata Geoffr. nevű. fadarazsam közül 4(i drb (21.90%) 
gombabetegségnek eset t áldozatul. 

A fadarazsak parazitái: 

az Aulacidae családba tartozó 
Aulacus striatus Jur* 

„ ex<irat-us Etsb* 
az Ichneumonidák közül 

Thalessa citraria Oliv.* 
„ superba Kriechb. 
„ elaratu Fabr. 

Rliyssa persuasoi ia L.' 
„ amoena Greic. 

Ephialtes médiatár Fabr* 
a Cynipidae családhói pedig az 

Ibalia cultellator Lali.' 
„ leucospoides Hohemv. 

Megfigyeléseim szerint a fürkészdarazsak által fertő
zött Siricida álcák nem furakodnak mélyen a fa belsejébe, 
hanem meneteiket közel a kéreghez a szijács felső részébe 

készít ik. 

Állati ellenségei közül figyelembe jöhetnek még a bar 
kályok is. 

Rendszertanilag a fadarazsak két alcsaládra oszlanak 
és pedig: 

A szegély-eret (costa) és a szegély alatti 
eret imbconta) közel a. szárnyjegyhez egy ha
rántéi' köti össze-. A két említett ér között 
hosszianfutó ér nincs (4. ábra). A középső láb
száron íkét tövis vian, • középtor háti részén 
rendszerint mély hátibarázdák láthatók. A 
potro-h oldalai legalább a töve körül éles sze
gélynek I. Alcs. Xiphydriinae. 

A *-jfnl jelöli fajokat magáim is kitenyésztenem. 



4. ábra. Xiphydria proiongata Geoffr. mellsőszárnya. (Eredeti rajz. 
5-szörös nagyítás. 1: Costa, 2: Subeosta, 3: harántér,L: cellula laneeolaris, 

ri íoellula radiális, ci ícellula enbitalis.) 

A szegély-eret és a szegély alattieret 
harámt-ér nem köti össze, hanem a két ér kö
zött hosszirányú közbenső ér található (5. ábra). 

5. ábra. Sirex gigás L. mellsőszárnya. (Eredeti rajz. 4-szeres nagyítás. 
1: Costa, 2: Subeosta, 3 : hosszér, 4: nerv. basalis, v: nerv. reeurrens, 

r/—acellula radiális, ci -'4 cellula enbitalis, L: eellula laneeolaris. 

A középső lábszáron csak egy tövis van, a kö
zéptor háti részén kimondott barázda nincs, 
osiak a szárnyak mellett látható egy vonalszerű 
bemélyedés. A potroh oldalai lekerekítettek . . II . Alcs. Siricinae. 

I. Alcsalád: Xiphydriinae. 

A fej keskenyebb a tornál, az állkapcsi tapogatók 
rövidek, 4—ő ízűek, az utolsó íz megvastagodott. A csáp 
fonalalakú, 13—22 ízű, az első íz gyengén íves, a második 
kúpalakú, a harmadik a leghosszabb. A mellsőszárnyon 3 
vagy 4 hónaljsejt (cubitálissejt) van, a lándzsasejtet egy 
harántér két részre osztja. A nőstény potroha vége felé 
hegyesedő és a c s ú c s á n gyengén összenyomott. A tojókészii-
lék meglehetősen kinyúlik. A hím potroha gyengén lapított. 
Kizárólag lombíákhan károsítanak. Európában 3 neme for
dul elő: 



1. A lánd/.sasejt nyitott. A mcllsösz árnyon 
4 hónaljsejt van. A karmok tövén fog látható. 
A test nem egészen fekete 1. .Nem: Xiphydria I.atr. 

— A lándzsasejt zárt. A karmok egy
szerűek. A test egészen fekete 2 

2. A mellsőszárny 4 hónaljsejttel. A csáp 
rövidebb mint a tor 2. Xcm: Pseudoxiphydria. 

— A mellsőszárny 3 hónaljsejttel. A csáp 
hosszabb a tornál J. Nem: Konowla Rrauns. 

X. proiongata Geoffr. 

X. longieollis Geoffr. 

1. Nem: Xiphydria Latr. 

Áz előmell hosszú, kúpalakú, a comb és a lábszár 
rovid. Evirópában ennek a nemnek 4 faja él. 

1. A potroh közepe vörös. A [ej és a tor 
fehér rajzolatokkal. A lábak vörösek, a csípők 
feketék, a lábszárak töve fehér'. A csápok 13— 
15 ízűek. A hím 5. és 6. hasd szelvényén barnás
vörös, sűrű szőrpamaes látható. 7—IS mm 

— A potroh, valamint a  test többi része 
fekete, fehér vagy sárga rajzolatokkal . . . . 

2. A második csápíz alig rövidebb, mint 
a. harmadik, de hosszabb a negyedik íznél. A lá
bak süt él vörösek, vagy féket ésba mák. A térdek 
és >a nőstényeknél a lábszárak töve is, világos
sáigák. A hím 4—6. hasi szed vényén sűrű sárga 
szőrpamaes van. Csápja Ifi—18 ízű. Testmérete 
15—22 mm 

— A második csápíz rövidebb i n harmadik 
felénél és sokkal rövidebb a. negyediknél is. 
A lábak barnásvörösek, fehér foltok nélkül 3 

3. A fejtető sárgásfehér sávja i a 6 z e i m 
felső sarkát nem éri el. A 4—6. potrohszelvé-
nyek oldalán fehér foltok vannak. A hím 6—7. 
hasiszelvényének végén hosszabb és sűrűbb 
szőrpamaes látható. A csápok 18—22 ízűek. 
Testűi ossza 10—21 mm X. canielus L. 

— A fejtető sávja a szem belsfí szegélyé
nek felső élét eléri. A fi—7. potroih szol vények 
oldalán fehér folt van. A hím 6—7. hasiszelvé-
nyének közepén hosszabb és sűrűbb szőr- , 
pamacs látható. 12—22 mm X. plcta Konow. 

Xiphydria proiongata (leoffr. Álcája az irodalom ada 
tai szerint a Salix álba, Populus tremula és TJlmus campes 
tris törzsében él. 

Életmódjára vonatkozólag a következő megfigyelése 
ket végeztem: meneteit a megtámadott fák szijácsában ké 
szili, a geszt felületes érintésével, a menetek aránylag rövi 
dek. Kifejlődése két évig tart. .Június közepétől július köze 
péig repül. 



Xiphydria longicollis Geoffr. Álcája a Betúla álba,, 
Quercus pedunculata és sessiliflqra, Acer platanoides és 
Pirus communis törzsében fejlődik. Károsítása, kifej lődési 
és repülési ideje megfigyeléseim szerint az előbbi fajévaj 
megegyezik. 

A z említett kél fa darázs-fajt a Lyin.au/ria dispar L. 
állal lekopasztott kocsányos tölgytörzsekből tenyésztettem 
ki. A vizsgálatra használt 4 drb 40 cm hosszú, 12 cm átni. 
törzs la rabokat a Draskovich-féle sellyei hitbizományi ura
dalom erdőgazdasága (Baranya m.) bocsátotta tanszékünk 
rendelkezésére, azzal a tájékoztatással, hogy az a törzs, 
amelyből az 1. számmal jelzett darabot kifűrészelték, 1932 
tavaszán már nem hajtott ki, a 2. számmal jelzett darab 
törzse 1932 máj . végén száradt el, a 3. számú darabé 1932 
aug.-ban hullatta le lombját, a 4. számú darab törzse pedig 
a döntés idejekor, vagyis 1932 szept. közepén még lom
bos volt. 

Á z 1. számú darabban fadarázs nem volt, hanem csak 
a 2., 3. és 4. számú törzsrészekben. A károsító elszaporodá
sának mérvére nézve rendkívül érdekes és tanulságos ada
tot szolgáltatott az a körülmény, hogy e három törzsrészből 
J64 drb Xiphydria proiongata Geoffr. és 12 drb Xiphydria 
longicollis Geoffr. nemző repüli elő, továbbá, hogy a törzsek 
belsejében a kéreg lefejtése után, egy a Basidiomycetes 
osztályba tartozó gomba által 46 drb báb és nemző alakban 
megölt fadarázs került elő. Ezeken kívül még sok fadarázs 
álcabőid találtam, mint maradványait azoknak az álcáknak, 
melyekben a fadarabokból előrepüli 90 drb Aulaeus striatus 
Jur. nevű fürkészdarázs élősködött. Hogy a fadarabokban 
a 164 + 12 + 46 egyeden kívül további, de már álcaalakban 
fürkészdarazsak által elpusztított egyedek is voltak, azt 
nemcsak az álcabőr-niaradványok, hanem a kéreg alatt 
talált, a szijácsba csak kissé mélyedő, de a fa belsejébe nem 
hatoló álcamenetek is bizonyítják. 

De a 4 fadarabban nemcsak ez a két fadarázs-fa-j volt 
nagy egyedi számmal található, hanem még az Agrilus viri-
dis L. (3. sz. törzs), Agrilus biguttatus F. (3. sz. törzs), (dísz-
bogarak), Clytus arietis L. (2. sz. törzs), Plagionotus detri-
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tus L. (2. sz. törzs), Xylotrechus ariicola Oliv. {2—3. sz. 
törzs), Liopús nebulosus L. (1—4. sz. törzs), Saperda scala-
ris L. (1. sz. törzs), (cinoérek), Gasterocercus depressioros-
tris F. (2—4. sz. törzs), (ormányosbogár) és a Xyleborus 
dryographus fítzb. (2. sz. törzs), (szú) nevű másodlagos boga
rak is fejlődtök ki bennük. 

Xiphydria longicollis Geoffr.-i még 1934-ben Szek
szárdról kapotl Quercus pedunculataból, 1935-ben Keszt
helyen gyűjtött Juglans regiából, 1936-ban Lillafüredről ho
zott Quercus cerris-ből, Sopronban Tilia parvifoliá-bŐ\ és 
végül 1937-ben Surdrál küldöli Populus balsamifera törzsek
ből neveltem. 

Xiphydria camclus L. Álcája az Alnus és Betula fajok 
károsít ója. 

Xiphydria picta Konow. Legritkább faj. Nálunk nem 

ismeretes, 

2. Nem: Pseudoxiphydria Enslin. 
Ebbe a nembe csak egy, 11 mm nagyságú, igen ritka 

faj a P. betulae Ensl, tartozik, amelynek álcája a betula 
alba-i pusztítja. 

3. Nem: Konowia. Brauns. 
Jde szintén csak egy nagyon ritka, teljesen fekete 

8 mm-es faj a K. megapolitana Brauns. tartozik. 

II. Alcsalád: Siricinae. 
A test hengeres, a fej szemek mögött kiszélesedik. 

A rágok íövidek, a baloldali két-, a jobboldali pedig három-
fogú. A csáp fonal-, vagy sertealákú, a Tremecc genus-nál 
gyengén vastagodó. Az előmetl igen rövid, a torháti baráz-
dák hiányoznak. A mellső szárnyon 3—4 hónaljsejt van. 
A lábak erőteljesek, a hímek hátsó lábszára és lábfőízei 
többé-kevésbbé kiszélesedtek. A hasi oldal közepéből ki
induló tojókészülék erősen kinyúlik. Lombfák és fenyőfélék 
károsítói. Európában négy nemük ismeretes. 



1. A csáp rövid, köz-epétől 
kezdve gyengén vastagodó 12—16 ízű. 
A mellsőszá riiyon három hónaljsejt 
van. A két visszafutéér a 2. hónalj 
sejtbe torkollik 4. Nem: Tremex Jur. 

— A csáp hosszá, fonialalaikú, 
17—30 ízű. A mellsőszárnyon négy 
hónaljsejt van. Az első visszafutéér 
a második, a imásodik visszai'uitóér pe
dig a harmaduk hónaljsejtbe torkollik 2 

2. A hátsó lábszáron csak egy 
tövis van. A tojókészülék testhosv/.n 
ságii j . Nem: Xeris A. Costa. 

— A hátsó lábszáron két tövis 
van. A tojókészülék rövidebb a tesl 
hosszánál 3 

3. A mellsőszárny két haránt 
braohialis-érrel, amelyek közül az első 
rövidebb. A test kékesíekete, a hím 
potroha vörössárga. A fejmindig t'ekele (i. Nem: Paururus Konnw. 

— A inellsőszárnyon csak egy 
haiánf bracihialis-ér van, amely az 
alapár mögött fekszik. A test fekete 
és sárga, a fej sárgán foltos . . . . 7. Nem: Sirex 1,. 

4. Nem: Tremex Jur. 
A csáp rövid, oldalról összenyomott, alig hosszal)!), 

mini a tej és a tor együttvéve. A potroh hengeres, a tojócső 
a potroh végét csak kevéssel éri túl. Európában két faj és 
egy változat ismeretes. 

— A szárny sárgásbarna, az ere
zet sárga. A csáp töve vöröses. A hím 
potroha fekete, néhia a szelvények háti 
része és oldalai barna foltosak. A 
nőstény potroha sárga, fekete haránt 
csíkokkal. 15—40 mm Tr. fuscicornis P. 

— A szárny külső egyharmada, 
vagy fele feketésbarna, a tő felé eső 
része pedig víztiszta. Az erezet fe
kete. Színe fekete, csak a nőstény 
potroha és* lába fehéren tarkázott. 
15—30 mm. Tr. mágus F. 

— A szárny teljesen feketés
barna. A hím középső háti szelvényei 
feliér oldalszegéllyel, a nőstény potro-
hának háta pedig egészen fekete 15— 
35 mm. Tr. mágus F. var. alchvinista Mocs. 

Tremex fuscicornis P. Álcája az irodalmi adatok sze
rint a Fagus silvatica, Betula álba és Populus tremula fájá
ban károsít. 



Ezt a darazsai 1936-ban a soproni erdőkből származó 
Fagus sil'vatica, 1937-ben pedig a Surdról kapott Populus 
balsamifera törzsből neveltem. Mindkét esetben természetes 
ellenségét az Ichneumonidae családba, tartozó Thalessa 
citraria Oliv. nevű fürkészdarazsat is sikerüli kitenyészte
nem. 1937-ben a Tilia parvifólia sarjról keletkezett egyedei
ben is megtaláltam az ág falvai erdőben. 1938-ben pedig 
Betula aZ&a-sarjakban találtam Nyirádon. "Repül júl,— 
szept.-ig. 

Tremex mágus F. Álcája a Quercus pedunculata, 
Fagus silvatica, Betula alba, Acer ram pestre és Pirus com-
munis fájában él. Ritkább, mint az előbbi faj. 

5, Nem: Xeris. A. Costa. 

Ezt a nemet Európában csak egy faj X . spectrum L. 
képviseli. A kifejlet! darázs fekete, csak a fejtető két olda
lán a. szemek mögött és az előtör oldalain látható egy-egy 
sáiga Folt. Hossza tojókészüléke nélkül lő—30 mm. Test-
hosszúságú és feltűnően előreálló tojókészüléke arra enged 
következtetni, hogy petéit idősebb törzsekbe rakja. Júl.— 
aug.-ban repül. Álcája főleg a Piuus silvestris, ritkábban a 
Picea e.rcelsa és Abies alba törzsében él. 

1932-ben Armillaria mellea által megtámadott Pinus 
silvestris törzséből tenyésztettem ki, amely a soproni erdők
ből való volt. 

(5. Nem: Paururus. Konow. 

A nősténynél az utolsó háti szelvény toldaléka arány
lag rövid, egyenletesen keskenyedik, háromszögalakú. 
A tojókészülék a test hosszánál jóval rövidebb. Nálunk csak 
két faj él. 

— A c s á p a l s ó l ' c l e v ö r ö s e s s á r g a , 
a f e j t e t ő I k ö z é p b a r á z d ú j a j e l e n t é k t e l e n . 
A n ő s t é n y k é k e s f e k e t e , a hím p o t r o -
l . í m u k k ö z e p e s á r g n s v ö r ö s . 15—30 m m . P. .juvencus L. 

— A csáp egészen fekete. A fej
tető középbarázdája jól látható. Színe 
kékesfekete, a hím 3—7. potrohszel-
v é n y e s á r g á s v ö r ö s . 18—30 m m , . . . P. noctllio F. 



Paururus juvencus L. Leggyakrabban előforduló fa-
darazsunk. Petéjét a Pinus silvestris, Picea excelsa és az 
Abies álba törzsébe rakja. Álcája lefelé haladó, körkereszt
metszetű menetet rág. A menet kezdetben a szijácsban halad, 
az első áttelelés után mélyen a fába hatol. A harmadik nap
tári év tavaszán az álca a fa felületét megközelíti, bábágyát 
a szájácsba készíti. Jún.—szept.-ig repül. 

1931-ben a Pilis hegységből kapott Pinus silvestris 

törzsrészekből tenyésztettem ki, ahol a Pissodes notatus F. 
nevű ormányosbogárral közösen károsított. Ugyanakkor élős
ködői közül az Ephialtes mediator L. és Rhyssa persuasoria 
L. nevű fürkészdarazsak is előrepültek a megtámadott fából. 
1936-ban a soproni erdőkből hozott Picea excelsa törzsekből 
neveltem. A Paururus juvencus L. a soproni erdőkben a 
Fomes annosus (Trametes radiciperda) után lépett fel és 
több törzset tett műszaki célokra alkalmatlanná. Élősködői 
közül ebben az esetben a gubacsdarazsak családjába tartozó 
Ibalia cultellator Latr. nevű parazitát is kitenyésztettem. 
1937-ben Vasmegyéből küldött Pinus silvestris törzsdarabok-
ból neveltem ki károsítót, ahol valószínűleg az Armillaria 
mellea segítette elő elszaporodását. 

Paururus noctilio F. A z előbbi fajhoz hasonlóan kü
lönféle fenyők törzsében károsít. 

7. Nem: Sirex L. 

A nőstény utolsó hátiszelvényének toldaléka hosszú, 
keskeny, végig egyenlő széles, vagy a csúcsán gyengén ki
szélesedik. A tojókészülék a test hosszánál rövidebb. Ha 
zánkban a n e m n e k három képviselője van. 

1. A fejtető egészen fekete, dur
ván pontozott. A tor rendszerint tiszta 
feke.te. 12—40 mm S. gigás L. 

— A fejtető sárga, legfeljebb 
egy keskeny 'középső barázda fekete 2 

2. A fejtető fekete, mély közép-
barázdával. A hím tora fekete, a nős
tényé sárga vagy barna. A nőstény 
utolsó hátiszelvényének toldaléka a 
vénén nem szélesedik ki. 15—30 m i n . S, pbaiitonva V. 



— A fejtető középbarázdája se 
kély, nem fekete. A tor mindkét nem
nél sárga. A nőstény utolsó hátiszel
vényének toldaléka a végi' előtt ki
szélesedik és egy hosszú keskeny 
csúcsban folytatódik. 18—40 mm. . . S . augur KI. 

Sirex gigás L . Legnagyobb fadarazsunk. A Picea 
excelsa, Abies alba, Pinus silvestris, ritkábban a Larix 
europea kártevője. Károsítása és életmódja a Paururus ju
vencus Zv.-éhoz hasonlít, de áleainenetének méretei az előbbi 
fajét jóval felülmúlják. Júl.—szept.-ig repül. 

1934-ben az ágfalvai erdőben gyűjtött, a Fomes anno-
sus által megtámadott Picea excelsa törzsrészekből tenyész
tettem ki. Ugyanakkor parazitái közül az Aulacus exaratus 
Rtzb. és Ephialtes mediator F. nevű fürkészdarazsak is elő
repültek. 

1936-ban a soproni Várhely körül gyűjtött Armillaria 
mellea által megtámadott Abies alba törzsdarabokbál nevel
tem. Ebben az esetben a Sirex gigás a Pissodes piceae 111. 
nevű ormányosbogárral közösen károsított. Élősködői közül 
1936-ban az Ephialtes mediator F. és Rhyssa persuasoria L. 
nevű fürkészdarazsakkal tenyésztettem ki. 

Ezen kívül a soproni erdőkben a visszahagyott Picea 
excelsa és Pinus silvestris tuskókban mindenütt megtalál
hatók a nagy fadarázs kirepülési nyílásai. 

Sirex phantoma P. és augur KL-nak nagy ritkaságuk 
folytán erdészeti jelentőségük nincs. 

* 

A fadarazsak kártétele. A fadarazsak határozottan 
műszakilag káros rovarok. Kedvező körülmények következ
tében olyan nagy mértékben elszaporodhatnak, hogy nem
csak fák, hanem nagyobb erdőrészek faanyagát is alkalmat
lanná tehetik műszaki célokra. Elszaporodásuk nagyságára 
vonatkozólag megemlítem, hogy találtam olyan 18 m. hosszú, 
szél által ledöntött jegenyefenyő-törzset, amelyen 244 drb 
Sirex gigás L. kirepülési nyílást számláltam. (6. ábra.) A fel
rajzolt jegenyefenyő törzs fölött megszerkesztett grafikon 
töréspontjai mellett szereplő számok a fm-ként talált ki-
repülésinyílásokat jelentik. Ha megnézzük az ábrát, azi 



látjuk, hogy a* támadás legerősebben a törzs 6—11 m-es, 
egészséges faanyagú és megfelelő mérető szakaszát érte, 
míg az alsó, gomba-reves, valamint a felső, kisebb átmérőjű, 
költésre nem alkalmas részét kerülte. 

6. ábra. Sirex gigás megtelepülésének grafikus ábrázolása. 

A károsítás tulaj lonképen nem az egyes törzseket 
megszálló fadarazsak számától, hanem az álcamenetek be-

7. ábra. Az álcamenetek behatolási melysége. (Kb. 14-szeres nagyítás.) 



hatolási mélységétől függ. (7. ábra.) Megfigyeléseim szerint, 
amelyek főleg a leggyakrabban előforduló Xeris, Paururus 
és Sirex fajokra, tehát a fenyőkben élő fadarazsakra vonat
koznál;, az álcamenetek átlagos mélysége 7 cm-re tehető, 
vagyis, ha az említett fajok által megtámadott törzseket 
fűrész- vagy faragottárunak akarjuk feldolgozni, akkor a 
Megszállt törzsek átmérőjét 14 cm-rel kisebbítenünk kell. Ez 
a kár nemcsak erősebb támadás cselére vonatkozik, hanem 
gyengébb (fm-ként 5—8 kirepülési nyílás) megszállásra is 
érvényes. Miután a fadarazsak kifejlődése 2—4 évet vesz 
igénybe, megtörténhetik, hogy a károsítok a már beépített 
fából (ászokfa, vakpadló, ajtótok) repülnek elő, amiért az 
eladó felelősségre vonható. Tehát az említelt elővigyázatos
ság elmulasztása sok későbbi kellemetlenségnek lehet 
okozója. 

A. fa kereskedelmi szokványok előírják, hogy a fű rész
es faragottáruk felső átmérőjének legalább 12 cm-nek kell 
lennie. Ebből következik, hogy a fadarazsak támadása ese
tén 26 cm-nél kisebb átmérőjű törzsek, illetőleg törzsrészek, 
fűrész- és faragottárunak nem használhatók fel. 

A több évi megfigyelésen) alatt felmért és szakaszos 
köbözéssel kiszámított lúc- és jegenyefenyő törzsek adatait 
a következő táblázatban foglalom össze, amelynek rovatai 
közül a 3. az összes szériát, a 4. a 14 cm-rel csökkentett át
mérővel számított hasznosítható szerfát m 3-ben, az ö. pedig 
a károsítás következtében beálló veszteséget mutatja száza
lékokban. 

Maaras-
ság 
m 

Átm. 
em 

Összes 
szerfa 

ni3 

Haszno
sítható 
szerfa 

ms 

Veszteség 
u/o 

Magas
ság 
m 

Átm. 
em -

Összes 
szerfa 

ll|3 

Haszno
sítható 
szerfa 

m» 

Veszteség 
°/<i 

18 63 2-48S 1-214 51-20 14 40 0-931 0-264 71 -62 
Ki 57 1-865 0-H37 54-58 14 38 0-814 0-216 73-46 
18 54 1-958 0-791 59-60 14 36 0-703 0-158 77-52 
16 51 1-569 0-611 61-06 12 34 0-587 0-126 78-53 
20 50 1 • 798 0-702 60-90 12 32 0-519 0-082 84-20 
14 48 1'285 0-487 62-10 10 30 0-419 0-051 87-84 
18 46 1-394 (1-477 65 • 78 12 29 0-421 0-044 89-55 
Ili 44 1-235 0-405 67-20 10 28 0-394 0-040 90-00 
14 42 1-036 0-316 69-49 10 26 0-328 — 100-00 



Ha a táblázatban feltüntetett átmérőket és veszteségi 
százalékokat egy tengelyrendszerre felhordjuk, a 8. ábrán 

*° 26 ife 3$ 3*8 ^ ife 5fe ^ ^ 0 <fk d/w/í-i; 
í2. S. ábra. A szerfa veszteségi %-görbéje. 

feltüntetett grafikont kapjuk. Az így megszerkesztett görbé
ről bármely mellmagassági átmérőnél leolvoshatjuk a szerfa-
veszteség százalékát. A görbevonal azt mulatja, hogy a mell-
magassági átmérő csökkenésével a veszteségi százalék roha
mosan emelkedik, 26 cm. mellmagassági átmérőnél a szerfa 
veszteség 100%. 

A fadarazsak károsításának pénzbeli értékét az alábbi 
példával szándékozom megvilágítani.** 

Legyen egy. 80 éves, 111. termőhelyen álló lucfenyő-
állományunk, amelynek fatömege a Coburg hercegi fater-
mési táblák szerint holdanként 21,3 m s , a szerfakihozataü 8 0 % , 
az összes szerfa 170 m 3 és feltételezzük, hogy a károsító tör
zseknek csak 10%.-át támadta meg. 

A fatömeget a körlappal egyenes arányúnak véve, a 
fatömegnek egyes vastagsági osztályokban való százalékos 
megoszlása a Forstabteilung des Badischen Finanzminis-
teriums kiadásában megjelenő „Hilf'stábéilen für Forst-
Taxatoren" c. munka szerint a következő lesz: 

** A szerfaszázalék és az egységár adatai Sopronra vonatkoznak. 



Vastagsági osztály 11—20 cm 21—30 cm 3 1 - 4 0 cm 41—50 cm 
Átlagos mellm. átm 15 , , 2 5 „ 35 ,, 45 „ 
A fa tömeg megoszl 6% 47% 45% 2»/0 

Kitermelhető szerfa 10 m" 80 m 3 77 m 3 3 m 3 

Károsítás 10»/o 1 „ 8 „ 8 „ — 
A károsított szerfából tűzifába 

kerül a 8. ábra szerint . . . 100% 100»'o 78»/0 

Vagyis . . . • . 1 m 3 8 jn* 6 m:> 

A veszteség tehát holdanként 15 m 3 széria. 

Ha a szerfa m 3-ként 32.— P, a tűzifa 7.— P, akkor a 
fadarazsak által okozott kár pénzbeli értéke holdanként: 

32X15 — 7X15 = 375.— P. 

Természetesen minél nagyobb a fatömeg, illetőleg a szerfa-
kihozatal (jobb termőhely, vastagabb választék, tehát maga
sabb egységár, idősebb állomány), annál nagyobb a fadara
zsak által okozott kár is. 

Miután a Siricidák a fa belsejében rejtetten fejlődnek, 
azért kivétel nélkül másodlagosak. A beteg törzsekben élő 
másodlagos rovarok ellen csak gazdasági úton lehet sikere
sen védekezni. Tartsuk a természet útmutatásait és az erdő
műveléstan szabályait szem előtt és telepítsünk minden fa
fajt a neki megfelelő termőhelyre. Elemi csapások követ
keztében megsérült és sínylődő fákat azonnal el kell távolí
tani. Rendkívül fontos elhárító intézkedés még a kihasznált 
faanyag gyors elszállítása és a vágásieriilet kitakarítása. 

Megfigyeléseim szerint a visszahagyott friss fenyő-
tuskók is hozzájárulnak a fadarazsak elszaporodásához. 
Azért ajánlatos volna a tuskók széthasogatása, vagy meg-
égetése ott, ahol a tuskóirtás tilos, mert ezzel nemcsak a fa
darazsak, hanem egyéb káros rovarok (pl, Hylobius) meg
telepedését is megakadályozhatjuk. 
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• 
Die Holzwespen und ihre Scháden. V o n Dr. J. Győrfi. 
Der durch die Holzwespen angerrichtete Schaden ist aus-

gesprochen technischer Natúr. Die Weihchen snchen zwecks 
Eiablage imnuír unr Ikrankelnde Baume auf und 'meideii die 
gesunden, vertroekneton oder von Pilzeu angegrififenen Stamme. 
Für das Ausmass des Schadens ist nieht die Zahl der Insekteii, 
sondern die Tiefe der Larvengánge entscheidend. 

Nach den Beobachtungen des Verfasserjs, die sich haiipteach-
lich auf die Nadelhölzer angreifenden Axten Xeris, Paururus inul 
Sirex erstreckten, betrágt die durchschnittlicho Tiefe der L u r \ e -
gange 7 om. Dies verringert den brauchbaren Staininnlurcli-
inesser nm 14 cm und bedeutet somit ernsten Verluist im Nútz-
holzanteil. Guter Boden, höheres Bastaiidosalter und, zurüek-
•relassene Stöeke erhölien die Gefahr; als Vorbeugi ing konimeu 
mii' wirtschaftl icbe Massregel in Betracht. 

* 

Le sirex et ses méfaits, par le Dr ./ . Győrfi. 
L'Auteur a observé surtoul les rspéces nuisibles pour les 

eoniféres, et il a pu constater que les larves se développent á une 
profondeur moyenne de 7 cm. Les bonnes qualités du sol. l 'áge 
avancé du peuplement et les soucbes laissées en térre favorisent 
les méfaits du sirex. 

* 

Woodwasps and the D a m a g e Done by Them. B y Dr. J. Győrfi. 
The author's observat ions extended chief ly to the genera 

that attack coniferae and it was foundi that the average depth of 
the grub-holes is 7 cm. The better the soil, the older the stand* 
and the more stumps left behinti after feliing, the greater the 
•damage. 




