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Lepkeóriás a mecseki éjszakában - fotók
2011. augusztus 21. 16:57 Bama.hu (forrás: Fazekas Imre, Regiograf Intézet)

Rászólt a gyalogosra, aki majdnem megverte
A baloldal pécsi polgármesterjelöltje és a PMFC is jeges
vödör alá állt
Gyalogosgázolás egy pécsi zebrán - súlyosan sérült a
férfi
Megrepedt a fal, bontani kellett hétvégén a FEMÁ-t
Hargitai János a PMFC új elnöke
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TERMÉSZET

| Augusztusi estéken egyre többször láthatók 10-15 centis

óriáslepkék a Mecsek erdőiben. Az Ázsiából származó tölgy-selyemlepke
ártalmatlan, ugyanakkor kiváló fotótéma.

Nem kell a baranyaiaknak Ázsiába utazni ahhoz, hogy egy
igazi távol-keleti lepkecsodát lássanak. A mecseki tölgyes
erdőkben, az erdők közeli utcák, házak esti, éjszakai
lámpáin augusztus közepétől gyakran jelennek meg a
denevér nagyságú, vörhenyes sárga pávaszemes lepkék.
Sokszor berepülnek a kivilágított, nyitott ablakú szobákba, s
a lámpa körüli keringéssel nem ritkán riadalmat okoznak. A
10-15 centiméteres szárnyfesztávolságú óriások néha
nappal is láthatók, a városszéli keretekben, fasorokban a
lombkoronában vitorlázva. Néhány éve tömegesen figyelték
meg őket a mecsekjánosi szennyvíztelep lámpáinál.

KÉPGALÉRIÁK

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Maláriaszúnyogok is élnek a
Mecsekben - új könyv a
vérszívókról
Karácsonykor is repült egy
szövőlepke
Virágzó gránátalma a
mecseki télben - fotó
A japán selyemlepke ártalmatlan óriás (fotó: animalbase.unigoettingen.de)

Ismét lapátorrú tokot fogtak a
Dunában
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első példányai 1975-ben tűntek fel a Nyugat-Mecsekben. Az
utóbbi időben a kolmói Regiograf Intézetet többen
megkeresték, akik megfigyeltek vagy befogtak hatalmas
példányokat.
A tölgy-selyemlepke (amelyet tölgy-pávaszem vagy japán
selyemlepke néven is ismernek) őshazája Délkelet-Ázsia,
ahol gubójáért szaporították. A tiltás ellenére az 1800-as
években egy francia és egy holland utazónak sikerült a
kincsként őrzött lepketojásokból egy bambuszrúdban
Európába csempészni. Bár a lepkék szaporítása nem
okozott különösebb gondot, az európai selyem nem lett
megfelelő minőségű, a selyemgyártás sikertelen volt.
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A Fiat a legnagyobb szerbiai
exportőr
A Fiat autógyár az idei év eddigi
legnagyobb …
Az FSH-n vadászott tehetséges
mérnökökre a Continental
A Formula Student Hungary a hazai
autóipari …

Nappal is megfigyelhető a városszéli kertekben (fotó: abeentomofaunistik.de)

Magyarországra csak a 20. században került be, miután az
1940-es években, Ausztriában szabadföldi kísérleteket is
végeztek a lepkével. A faj tartósan megtelepedett a szabad
természetben, majd az 1950-es évek elején megjelent
nyugati határainkon, s mintegy 20-25 év alatt az egész
Dunántúlt meghódította. A somogyi tölgyesek irányából
szinte a teljes Mecseket elárasztották a tölgy-selyemlepkék.

A cikk a hirdetés után folytatódik

Mai horoszkóp
A barátság és a munkája során számos kapcsolatot köt.
Sikersorozat következik életében. Szívügyek terén boldog,
s bizakodó lehet.

További horoszkópok »
Profi jósok várják kérdéseit! »

Az enyhébb teleket a lepketojások könnyen átvészelik, s a
rákövetkező években olykor tömegesen is repülhetnek a
lepkék. Ilyen megfigyelések vannak a Dráva menti nedves
ligeterdőkben, s a dombságokon őshonos gyertyánostölgyesekben.
Mivel a lepke erdészeti károkat nem okoz, emberre, állatra
teljesen veszélytelen, inkább csak egzotikus megjelenésével
hívja fel magára a figyelmet. Ha találkozunk vele hagyjuk
békén, vagy fényképezzük le, az ügyesebbek akár filmet is
készíthetnek mozgásáról, vitorlázó repüléséről.

RECEPTVÁLOGATÁSOK

FRISS PAPRIKÁVAL ÉS PARADICSOMMAL

Tetszett a cikk?
Ossza meg!

Twitter
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Szezonban az igazi, akár nyersen, akár sütve-főzve, az
aromás szabadföldi zöldségekkel rengeteg ízletes étel
készülhet!
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Maláriaszúnyogok is élnek a Mecsekben - új
könyv a vérszívókról
2011. augusztus 10. 17:59 Bama.hu (forrás: Fazekas Imre, Acta Naturalia Pannonica)

Bár szúnyogban kevésbé számít gazdagnak a Mecsek, így is 39 fajt tartanak

Rászólt a gyalogosra, aki majdnem megverte
A baloldal pécsi polgármesterjelöltje és a PMFC is jeges
vödör alá állt
Gyalogosgázolás egy pécsi zebrán - súlyosan sérült a
férfi
Megrepedt a fal, bontani kellett hétvégén a FEMÁ-t
Hargitai János a PMFC új elnöke

számon a kutatók. Köztük több az embervért sem veti meg.
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A Földön több mint 3200 csípőszúnyog fajt ismer a
tudomány. Az európai fajszám meghaladja a 100-at, míg
Magyarországon 48 fajt sikerült eddig kimutatni. Bár a
Mecsek és környéke nem tartozik a szúnyogokban gazdag
földrajzi tájak közé, mégis 39 faj jelenlétét sikerült kimutatni derül ki abból a könyvből amely a közelmúltban jelent meg a
Mecsek szúnyogfajairól.
Szúnyogkutatások 1950 óta
A hegység szúnyogfaunájának kutatása az 1950-es évek
elején kezdődött a Pellérdi-halastavaknál, Abaliget és Orfű
térségében, a Komló melletti Sikondán és a Pécshez tartozó
Büdös-kútnál. A vizsgált területeken mindenütt sok
szúnyogfajt találtak, de ami komoly kellemetlenséget okozó
vagy betegséget terjesztő vérszívóra nem bukkantak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Baranyában különösen
súlyosra fordulhat a
szúnyoghelyzet
Hétfőn megkezdődhet
vérszívók
„katasztrófavédelmi”
gyérítése
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Szúnyoggyérítés lesz mától
három napon át az esti
órákban
Permetezés: a szúnyog
mindent kibír?
Gyötrő szúnyog - ez okozza a legtöbb kellemetlenséget

Az újabb kutatások az 1970-es évek közepétől egészen
napjainkig folytatódtak dr. Tóth Sándor, a zirci Bakonyi
Természettudományi Múzeum nyugalmazott igazgatója
személyében. A kutatót komoly szakmai kapcsolat fűzte a
pécsi és komlói természettudományi múzeumokhoz. A
nemzetközileg is elismert, a magyar rovarászati kutatások
doyenje új könyvvel lepte meg a hazai állattani irodalom
közönségét.

Szúnyoggyérítés Pécsen
mától három este

HIRDETÉS
KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

Szúnyogok, kullancsok vérszívók Baranyában

Maláriaszúnyogok is élnek a Mecsekben
„A Mecsek állatvilága” könyvsorozat 4. köteteként a
napokban jelent meg „A Mecsek és környéke csípőszúnyog
faunája” című kiadvány. A 112 oldalas könyvből alapos

http://www.bama.hu/baranya/kozelet/malariaszunyogok-is-elnek-a-mecsekben-uj-konyv-a-verszivokrol-393977[2014.08.27. 22:18:50]
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áttekintést kapunk a mecseki szúnyogok életmódjáról,
földrajzi elterjedéséről. Megtudhatjuk, hogy Magyarországon
az elmúlt fél évszázadban már csak elvétve fordult elő
maláriás megbetegedés, ezért a szúnyogok elleni
védekezés jelenleg elsősorban a szúnyogcsípések
elhárításárára, de legalábbis azok számának csökkentésére
irányul.

A cikk a hirdetés után folytatódik
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A szúnyogok a Föld egyes vidékein – főleg a trópusi és
szubtrópusi területeken – a legjelentősebb vektor-rovarok
közé tartoznak, számos emberi és állati betegséget
terjesztenek. Mivel a foltos maláriaszúnyog (Anopheles
maculipennis fajcsoport) által terjesztett malária
Magyarországon is évszázadokon át veszedelmes betegség
volt, a szúnyogok szerepét a malária átvitelében magyar
kutatók is vizsgálták.

A Fiat a legnagyobb szerbiai
exportőr
A Fiat autógyár az idei év eddigi
legnagyobb …
A magyar Vitarával megy
Párizsba a Suzuki
A Suzuki a 2014-es Párizsi
Autószalonon tartja az …

Mai horoszkóp
A barátság és a munkája során számos kapcsolatot köt.
Sikersorozat következik életében. Szívügyek terén boldog,
s bizakodó lehet.

Tarkapikkelyes szúnyog

Mecsekben gyakrabban előforduló maláriaszúnyogok közül
elsősorban a hamvas maláriaszúnyog (Anopheles claviger)
kedveli az embervért, a malária terjesztésében azonban
valószínűleg nincs szerepe. A foltos maláriaszúnyog
(Anopheles maculipennis) csak kivételes esetben csípi az
embert. Kizárólag a tenyészőhelye közvetlen környékén,
mocsarak, halastavak és horgásztavak mellett támad a
foltos szúnyog (Culex modestus). Csípésétől a horgászok és
(mivel napközben is agresszíven támadja az embert) a
fürdőzők szenvednek a legtöbbet.

További horoszkópok »
Profi jósok várják kérdéseit! »

RECEPTVÁLOGATÁSOK

FRISS PAPRIKÁVAL ÉS PARADICSOMMAL
Szezonban az igazi, akár nyersen, akár sütve-főzve, az
aromás szabadföldi zöldségekkel rengeteg ízletes étel
készülhet!
Foltos szúnyog - a horgászok nagy ellensége

A Mecsek faunájának tagjai közül csupán néhány okozhat
jelentősebb ártalmat. Első helyen említhető az országosan
nagyon gyakori gyötrő szúnyog (Aedes vexans) mely a
hegységben is mindenfelé előfordul, főleg ahol a lárvák
fejlődéséhez biztosítottak a feltételek. Mivel azonban a faj
nősténye vándorlásra hajlamos, a tenyészőhelyétől nagyobb

távolságra is megjelenik.
http://www.bama.hu/baranya/kozelet/malariaszunyogok-is-elnek-a-mecsekben-uj-konyv-a-verszivokrol-393977[2014.08.27. 22:18:50]
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Egy kis Szibéria a Mecsekben
2012. március 23. 08:51 , Legutóbb frissítve: 2012. március 23. 08:55 Fazekas Imre biológus

Egy meglepő állattani érdekesség került elő Mecsek hegység kutatása,
vizsgálata során. Miközben globális felmelegedésről, jelentős klímaváltozásról

Rászólt a gyalogosra, aki majdnem megverte
A baloldal pécsi polgármesterjelöltje és a PMFC is jeges
vödör alá állt
Gyalogosgázolás egy pécsi zebrán - súlyosan sérült a
férfi
Megrepedt a fal, bontani kellett hétvégén a FEMÁ-t
Hargitai János a PMFC új elnöke

beszélnek, sőt sokan a magyar Alföld elsivatagosodását vizionálják, olyan
állatfajok is felbukkannak Magyarországon, így a szubmediterrán szigetnek is
nevezett Mecsek hegységben, amely a tőlünk keletre lévő Szibériából

KIEMELT TÉMÁK - BAMA.HU

származnak.
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Nincs még egy olyan hegysége Magyarországnak, melyben
a kontinentális és mediterrán hatások olyan harmóniában
ötvöződnének, mint a Mecsekben. Igaz ez mind az
éghajlatra, mind az élővilágra, hiszen a röghegység
szerencsés fekvése és klímája miatt a legkülönbözőbb
származású növény- és állatfajoknak ad otthont. Míg a déli
lejtők mészkőszikláin a közeli Mediterraneum lel otthonra a
balkáni és az adriai karszt élőlényeivel, addig a hegység
másik oldalán, a nedvesebb, északi lankákon, a fagyzugos
völgyelésekben felbukkannak a nedvesség- és hűvösség
kedvelő szibériai származású fajok.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

KÉPGALÉRIÁK

Lepkeóriás a mecseki
éjszakában - fotók

HIRDETÉS

A 2012. év februárja igazi szibériai „érzetet” hozott a Mecsek
vidékére, kiadós és hosszan tartó havazással, fagypont
alatti nappalokkal, s meglepően zord éjszakákkal. Szibéria
nem csak így üzent a szubmediterrán hangulatú
pannontájnak, ugyanis a Mecsek északi részén, 2011
nyarán felbukkant egy Eupithecia sinuosaria névre
keresztelt törpearaszoló lepke, melyet éppen a mi 1848-as
szabadságharcunk időszakában fedezett fel egy orosz
kutató a távoli Ural hegységben, miközben Paszkievics
herceg cári csapatai már hazánk ellen készülődtek.
Az európai kutatók sokáig nem is tudtak a pompás
megjelenésű kis araszolólepkéről, de 1875-ben már
Szentpétervár térségében is rábukkantak. A fokozatosan
nyugati irányba előrenyomuló törpearaszoló igencsak
felkeltette a legnevesebb német életföldrajz kutatók
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figyelmét, s évtizedről évtizedre nyomon követték a lepke
földrajzi megtelepedésének területeit, európai hódításának
irányvonalait.
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A cikk a hirdetés után folytatódik
ASTRONET – A NAP GONDOLATA

A szó olyan, mint a méh: méze és
fullánkja van.
A történelmi Magyarország első Eupithecia sinuosaria
példányát éppen az Balogh Imre gyűjtötte 1942-ben, a mai
Szlovákia területén lévő Rozsnyón, aki évtizedeken át Pécsi
Tanárképző Főiskola Állattani Tanszékén oktatott. Magam
először még 1976-ban találtam rá a Balaton felvidéki
Nemesgulácson, de akkor még nem gondoltam rá, hogy
egyszer még a Mecsekben gyűjteni fogom. Erre 2011-ig
kellett várni, amikor Mecseknádasd térségéből az első
törpearaszoló is előkerült.
Átvizsgálva a közép-európai és magyarországi múzeumi
valamint a magán tulajdonban lévő lepkegyűjteményeket
meglepő földrajzi elterjedési kép tárult fel. Kiderült, hogy a
faj a Kárpátokon és Nyugati-Alpok vonulatain át fokozatosan
leereszkedett a Jászságra, a Velencei-tó környékére,
elfoglalta a Bakony és az Őrség vidékét, s a XXI. század
elején megjelent a Mecsekben is, ami egyben a legdélibb
előfordulási helye a Kárpát-medencében.

Talmud
Még több gondolat »

Hol és milyen Fiatot gyártanak
Európában?
Összegyűjtöttük Európa térképén
azokat a gyárakat …
Tavasztól kapható a legújabb
magyar Mercedes
Kecskemét utcáin tesztelik a legújabb
magyar …

Mai horoszkóp
A barátság és a munkája során számos kapcsolatot köt.
Sikersorozat következik életében. Szívügyek terén boldog,
s bizakodó lehet.

További horoszkópok »
Profi jósok várják kérdéseit! »

A csak éjszaka repülő törpearaszoló kedvelik az útszéleket,
a réteket, az üde legelőket, a szikes és sós területeket, az
árterületeket, de megjelenik a kertekben is, sőt hegyvidéken
akár 2000 m fölé is elmerészkedik. Földrajzi elterjedése
meglepően hatalmas: keleten eléri az Amur régiót,
Szahalint, Koreát és ÉK-Kínát.
A szibériai származású, Európát másfél évszázad alatt
meghódító Eupithecia sinuosaria mecseki megtelepedése
azért is érdekes, mert az utóbbi évtizedekben – a globális
felmelegedés hatására – főleg a mediterrán tájak új fajai
jelentek meg a Mecsekben, de főleg a Villányi-hegységben.
Most pedig egy nedvesség- és hidegkedvelő faj is otthonra
talált, de kérdés, hogy tartósan meg is tud maradni, hiszen
sok faj a meglepő felbukkanás után soha többé nem kerül a
kutatók elé.

Tetszett a cikk?
Ossza meg!

Twitter

http://www.bama.hu/baranya/kozelet/egy-kis-sziberia-a-mecsekben-434042[2014.08.27. 22:14:42]

RECEPTVÁLOGATÁSOK

FRISS PAPRIKÁVAL ÉS PARADICSOMMAL
Szezonban az igazi, akár nyersen, akár sütve-főzve, az
aromás szabadföldi zöldségekkel rengeteg ízletes étel
készülhet!
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Gyógynövényfaló a Mecsekben
2013. május 17. 14:21 , Legutóbb frissítve: 2013. május 18. 17:39 Fazekas Imre biológus írása

A napokban egy mánfai gyógynövénygyűjtő arra lett figyelmes, hogy értékes
készletének tárolására használt helyiségben korábban sohasem látott apró

Rászólt a gyalogosra, aki majdnem megverte
A baloldal pécsi polgármesterjelöltje és a PMFC is jeges
vödör alá állt
Gyalogosgázolás egy pécsi zebrán - súlyosan sérült a
férfi
Megrepedt a fal, bontani kellett hétvégén a FEMÁ-t
Hargitai János a PMFC új elnöke

lepkék tucatjai repülnek.

KIEMELT TÉMÁK - BAMA.HU

traffipax | Baranyaiak külföldön |
ParasztParkoló | Egyetemi oldalak |
olcsó receptek | napi menü

Különösen az egyik hársvirágokat tartalmazó kartondoboz
körül ücsörögtek kiterjesztett szárnyakkal. Miután belenézett
a dobozba, meglátta a súlyos rágásnyomokat, sőt több
barnásvörös bábra is rábukkant.
A Regiograf Intézetbe eljutatott lepkék és bábok mikroszkópi
vizsgálata után kiderült, hogy a rendkívül veszedelmes
mintás apróaraszoló (Idaea inquinata) tömeges kártevéséről
van szó.

A ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

Rászólt a gyalogosra, aki
majdnem megverte
Az útnak tényleg nincs
gazdája?

KÉPGALÉRIÁK

Örüljön az ország!
Nem én vagyok a magyar
nők megmentője!
A mintás apróaraszló és bábja (Fotó: Fazekas Imre)

Az 1763-ban Szlovéniában felfedezett fajnak meglehetősen
kevés lelőhelyét ismerik Magyarországon. A Mecsekből ez
idáig csak Komlón és Pécsett fogták néhány példányát
éjszaka lámpafénnyel. Földrajzi elterjedése viszonylag
széles, hiszen Kis-Ázsiától a Kaukázus vidékén át Középés Dél-Európában és Észak-Afrikában is sokfelé gyűjtötték.
Újabban rábukkantak Angliában, sőt Finnországban, ahova
bizonyára a dél- és kelet-európai gyógynövényszállítmányokkal jutott el.
Kártevésére már az 1800-as évek pécsi patikusai is
felfigyeltek, mivel akkortájt főleg Ők árusították a szárított
gyógynövényeket. A híres múzeumi herbáriumok is sokat
szenvedtek a falánk hernyóktól, amíg a megfelelő
védekezési módokat (pl. gázosítás) nem kezdték el
alkalmazni.

Meg kellene hallgatni a
pécsieket!

HIRDETÉS

Tízméteres kenyeret
szeleteltek fel a Pécsi
Pékfesztiválon
előző

következő

RÓLUK ÍRTUNK LEGTÖBBET

Bánki Erik | Bódis József | Csizi Péter |
Hargitai János | Hoppál Péter | Iványi

Dalma | Kővári János | Lovasi András | Matyi

Dezső | Michelisz Norbert | Nagy Csaba |
A cikk a hirdetés után folytatódik
Németh Zsolt
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Tiffán

Zsolt | Tóth Bertalan | Véber György
Teljes névtár ›

Sokáig úgy hitték, hogy sem lárvák, sem pedig a bábok nem
vészelik át hazánk időnként zord téli időszakát, s telelésre
épületekbe húzódnak. A mecseki kutatások során azonban
bebizonyosodott, hogy a szabadban is képes báb alakban is
áttelelni. A hernyók különösen kedvelik a pitypang-féléket,
és a mentákat.
Mivel nemcsak a házi patika számár gyűjtött és szárított
gyógynövényekben telepedhet meg, hanem az ipari
mennyiségben felhalmozott növényi anyagokban is, ezért
érdemes jobban odafigyelni erre az apró, de igen mutatós
araszoló lepkére.

ASTRONET – A NAP GONDOLATA

A szó olyan, mint a méh: méze és
fullánkja van.
Talmud
Még több gondolat »

Mi történt a 34. héten a
járműiparban?

Tetszett a cikk?
Ossza meg!

Míg mi ünnepeltünk, az oroszok kvázi
sakkot adtak …

Twitter

A Fiat a legnagyobb szerbiai
exportőr
A Fiat autógyár az idei év eddigi
legnagyobb …

Mai horoszkóp

ORSZÁG, VILÁG, GAZDASÁG

A barátság és a munkája során számos kapcsolatot köt.
Sikersorozat következik életében. Szívügyek terén boldog,
s bizakodó lehet.

110 embernek egyszerűen
lekapcsolják a vizet
Szeptembertől nem lesz vezetékes víz a Karcag melletti
Tilalmason. Az önkormányzat azt javasolja, ásson
magának mindenki saját kutat.

Az amerikai parti őrség hajója
rálőtt egy iráni halászbárkára
Az amerikai parti őrség egyik járőrhajója a Perzsaöbölben tüzet nyitott egy iráni vitorlás halászbárkára,
ahonnan géppuskát szegeztek az amerikai személyzetre.

Megfontoltan lehet újra a
cukorgyártást elindítani
A magát megnevezni nem kívánó szakember Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter optimista szavaira
reagált.

Lyukat ütött a söröző
tetején, hogy italhoz
jusson

További horoszkópok »
Profi jósok várják kérdéseit! »

BEOL.HU A tetőn keresztül érkező

békéscsabai férfi több üveg borral kívánt
lelépni - csakhogy megszólalt a riasztó.

Részegen elárulta PIN
kódját, kirabolták
BAON.HU Az idős, ittas kecskeméti férfinek

egy nő segített készpénzt felvenni. Aztán a
nő barátja kirabolta.

Álmában gyújtotta exére
az ágyat a férfi
BEOL.HU Az 51 éves nagybánhegyesi férfit

emberölés kísérletének megalapozott
gyanúja miatt vették őrizetbe.

RECEPTVÁLOGATÁSOK

FRISS PAPRIKÁVAL ÉS PARADICSOMMAL
Szezonban az igazi, akár nyersen, akár sütve-főzve, az
aromás szabadföldi zöldségekkel rengeteg ízletes étel
készülhet!

Házhoz visszük a híreket!
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Vérszomjas szúnyogfaj támad a Mecsekben
2013. május 7. 08:05 Fazekas Imre biológus

Sokan panaszkodnak, hogy az utóbbi évek egyik legagresszívebb szúnyog
támadásának vagyunk szenvedő alanyai a Mecsekben és környékén. Milyen

Rászólt a gyalogosra, aki majdnem megverte
A baloldal pécsi polgármesterjelöltje és a PMFC is jeges
vödör alá állt
Gyalogosgázolás egy pécsi zebrán - súlyosan sérült a
férfi
Megrepedt a fal, bontani kellett hétvégén a FEMÁ-t
Hargitai János a PMFC új elnöke

szúnyogfajról van szó? Fazekas Imre biológus levele.

KIEMELT TÉMÁK - BAMA.HU

traffipax | Baranyaiak külföldön |
ParasztParkoló | Egyetemi oldalak |
olcsó receptek | napi menü

Az erdő közeli lakóházak, nyaralók udvarain, kertjeiben, de
városi parkokban tömegével támadják az ott járókat. Már
nem csak az árnyékos részeken, hanem a naposabb,
nyíltabb területekre is kimerészkednek, s akár a
legmelegebb déli órákban is szúrnak.
Kíváncsiak voltunk, hogy Mecsekből ismert 39 szúnyogfajból
vajon melyik az a most tömegesen elszaporodó, amelyik
ilyen hatalmas tömegben jelenik meg. A begyűjtött, majd
mélyhűtőben – 20 fokon több óráig tartott példányokat
mikroszkóp alatt megvizsgáltuk és lefényképeztük.
Egyértelműen kiderült, hogy a támadó kétszárnyúak kivétel
nélkül az ún. oldalfoltos szúnyog (Ochlerotatus sticticus) faj
példányai.
A ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

Rászólt a gyalogosra, aki
majdnem megverte
Az útnak tényleg nincs
gazdája?

KÉPGALÉRIÁK

Örüljön az ország!
Nem én vagyok a magyar
nők megmentője!
Meg kellene hallgatni a
pécsieket!

HIRDETÉS
SZAVAZÁS EREDMÉNY

Oldalfoltos szúnyog (Fotó: Fazekas Imre)

Egy korábbi 2011-es írásunkban már beszámoltunk arról,
hogy Mecsekből eddig 39 szúnyogfajt lehetett kimutatni, de
ott még nem esett szó az oldalfoltos szúnyog tömeges
inváziójáról.

Ön szerint hatékony volt a
napokban végrehajtott pécsi
szúnyogirtás?
Igen, már kevesebb vérszívó
van
37.44%

Tízméteres kenyeret
szeleteltek fel a Pécsi
Pékfesztiválon
előző

Az olykor szinte elviselhetetlen, igen vérszomjas szúnyogfaj
cseppet sem ismeretlen hazánkban. A folyók mellett egyes
években olyan tömegben jelenik meg, hogy nem egyszer
akár hetekre is lehetetlenné teszik a munkát az erdőkben,
elűzi a kirándulókat, a turistákat. Olyan csapadékos
tavaszokon, mint az idei már nagyon korán megjelennek,
ráadásul a hirtelen felmelegedés igen kedvező volt a lárvák
fejlődésére. Egyes megfigyelések szerint akár már áprilistól

http://www.bama.hu/helyi-ertek/postabontas/verszomjas-szunyogfaj-tamad-a-mecsekben-496269[2014.08.27. 22:13:04]

Nem, semmi sem változott
44.7%
Több szúnyog van, mint
korábban.
17.88%

következő
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szeptemberig újabb és újabb nemzedékük fejlődik ki.
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Tiffán

Zsolt | Tóth Bertalan | Véber György
A cikk a hirdetés után folytatódik

Teljes névtár ›
ASTRONET – A NAP GONDOLATA

A szó olyan, mint a méh: méze és
fullánkja van.
Igazi hazája Észak- és Közép-Európa, de megtalálták
Szibérián és Japánon át egészen Észak-Amerikáig.
Lárvái a legkisebb erdei pocsolyától, az árvízzel és belvízzel
borított árnyékos helyeken mindenütt megélnek.
A jelzések szerint tömeges vérszívó van idén a Balaton
mellett is. Vérszívását a nyálában lévő alvadás gátló
vegyület is segíti. Csak nőstények szívnak vért, mert a
szaporodásukhoz szükséges tojáséréshez nem
nélkülözhetik az emberi és állati vér protein tartalmát. A
különböző méretű fajok általában mintegy 3,7-6 μl vért
képesek testükben elraktározni. Ilyenkor látjuk vörös
színűnek a hatalmasra duzzadt potrohot.
Csápjaikban lévő receptorok érzékenységére jellemző, hogy
az ember által kibocsájtott szén-dioxid 0,01 százalékos
koncentrációját is képesek érzékelni.

Talmud
Még több gondolat »

Az FSH-n vadászott tehetséges
mérnökökre a Continental
A Formula Student Hungary a hazai
autóipari …
800 milliós beruházás Mezőtúron
Mintegy 800 millió forintos
beruházással új …

Mai horoszkóp
Tetszett a cikk?
Ossza meg!

Twitter

A barátság és a munkája során számos kapcsolatot köt.
Sikersorozat következik életében. Szívügyek terén boldog,
s bizakodó lehet.

ORSZÁG, VILÁG, GAZDASÁG

További horoszkópok »
Profi jósok várják kérdéseit! »

110 embernek egyszerűen
lekapcsolják a vizet
Szeptembertől nem lesz vezetékes víz a Karcag melletti
Tilalmason. Az önkormányzat azt javasolja, ásson
magának mindenki saját kutat.

Az amerikai parti őrség hajója
rálőtt egy iráni halászbárkára
Az amerikai parti őrség egyik járőrhajója a Perzsaöbölben tüzet nyitott egy iráni vitorlás halászbárkára,
ahonnan géppuskát szegeztek az amerikai személyzetre.

Megfontoltan lehet újra a
cukorgyártást elindítani
A magát megnevezni nem kívánó szakember Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter optimista szavaira
reagált.

Lyukat ütött a söröző
tetején, hogy italhoz
jusson
BEOL.HU A tetőn keresztül érkező

békéscsabai férfi több üveg borral kívánt
lelépni - csakhogy megszólalt a riasztó.

Részegen elárulta PIN
kódját, kirabolták
BAON.HU Az idős, ittas kecskeméti férfinek

egy nő segített készpénzt felvenni. Aztán a
nő barátja kirabolta.

Álmában gyújtotta exére
az ágyat a férfi
BEOL.HU Az 51 éves nagybánhegyesi férfit

emberölés kísérletének megalapozott
gyanúja miatt vették őrizetbe.

Házhoz visszük a híreket!
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Szezonban az igazi, akár nyersen, akár sütve-főzve, az
aromás szabadföldi zöldségekkel rengeteg ízletes étel
készülhet!
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A havas Mecsek lepkevilága
2013. november 30. 16:13 Írta: Fazekas Imre, biológus

A sokszor jeges szeleket és havazást hozó novemberi, decemberi napok
feledtetik velünk a virágoktól színpompás, a rovaroktól és a madaraktól gazdag

Rászólt a gyalogosra, aki majdnem megverte
A baloldal pécsi polgármesterjelöltje és a PMFC is jeges
vödör alá állt
Gyalogosgázolás egy pécsi zebrán - súlyosan sérült a
férfi
Megrepedt a fal, bontani kellett hétvégén a FEMÁ-t
Hargitai János a PMFC új elnöke

mecseki tájat. Úgy tűnik november végén, mintha az élővilág teljesen téli álomra
szenderült volna.
KIEMELT TÉMÁK - BAMA.HU

traffipax | Baranyaiak külföldön |
ParasztParkoló | Egyetemi oldalak |
olcsó receptek | napi menü

A valóságban azonban más a helyzet. Vannak olyan
lepkefajok, amelyek csak ezekben a hetekben élik „igazi”
életüket, s a hulló hópelyhek társaságában hatalmas
tömegben népesítik be erdeinket, helyenként a
gyümölcsöseinket is.
Ezek a lepkefajok az úgynevezett téli araszolók csoportjába
tartoznak, s szinte kivétel nélkül mind Észak- és KözépEurópa leghírhedtebb lomblevél károsítói.
Egyes években olyan nagy számban elszaporodnak, hogy
milliós károkat okoznak az erdőgazdaságnak. Ha alkonyat
után halad át az autós a Mecseken, vagy sétákat teszünk a
hegyoldalakon, mindenütt találkozhatunk velük. Esténként
előszeretettel ülnek meg a házak kivilágított ablakain.
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Áttelelő lepkék a mecseki
barlangokban

KÉPGALÉRIÁK

Zengőlegyek okoztak pánikot
a Mecsek egyes részein
Gyógynövényfaló a
Mecsekben
Vérszomjas szúnyogfaj
támad a Mecsekben

A nagy téli araszóló hímje (balra) és szárnyatlan nősténye
(jobbra) - Fotomontázs: Fazekas Imre

Egy kis Szibéria a
Mecsekben

HIRDETÉS

Sok, egymásra igen hasonló fajuk közül a változatos, az őszi
faleveleket utánzó vörösesbarna színeivel, leginkább a nagy
téli araszolót (Erannis defoliaria) ismerhetjük fel. A többi faj
némelyikének azonosítása sokszor még a szakemberek
számára is fejtörést okoz.
A nagy téli araszoló a Mecsek vidékén már szeptember
végén megjelenhet, s olykor még karácsony tájékán is röpül.
Ha ez idő tájt este, egy erős zseblámpával bevilágítunk a
hűvös, nedves őszi erdőbe, akkor valóságos tropikus lepke
kavalkádnak lehetünk szemtanúi. Ezerszám kavarognak a
hímek a fatörzsek körül, ahol lassú sétával sárgatestű,
feketefoltos nőstények jelennek meg.

Tízméteres kenyeret
szeleteltek fel a Pécsi
Pékfesztiválon
előző

következő

RÓLUK ÍRTUNK LEGTÖBBET

Bánki Erik | Bódis József | Csizi Péter |
Hargitai János | Hoppál Péter | Iványi

Dalma | Kővári János | Lovasi András | Matyi

Dezső | Michelisz Norbert | Nagy Csaba |
Ezek a lepkékre alig emlékeztető szárnyatlan, repülni nem
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tudó nőstények igen nagyszámú tojást raknak le a rügyek
szomszédságában. Tavasszal, a belőlük kikelő hernyók
hihetetlen mennyiségű tölgy-, bükk-, gyertyán, hárs-, stb.
levelet falnak fel.

| Szakács László | Szekó József | Tiffán
Zsolt | Tóth Bertalan | Véber György

László

Teljes névtár ›
ASTRONET – A NAP GONDOLATA

A cikk a hirdetés után folytatódik

A szó olyan, mint a méh: méze és
fullánkja van.
Talmud
Még több gondolat »

A nőstények tojásrakó munkája ellen a gyümölcsöskertekben
a legegyszerűbb védekezési mód a hernyóövek elhelyezése
a törzseken, ugyanis így megakadályozható a mászó
lepkéknek a lombkoronába való feljutása.
Mecsek azon területein, ahol nagyszámban telepedtek meg
a széncinegék, valamivel kisebb kártételre lehet számítani.
Számtalan vizsgálat igazolja, hogy a cinegék ezekben a
napokban főleg a téli araszolók tojásait fogyasztják.

Államosítja a német beszállítókat
Kína?

A cinegék araszolólepke pusztító munkája szinte
felbecsülhetetlen, s hogy minél több lomblevél gazdagítsa
oxigénnel az amúgy is szennyezett levegőnket, fokozottan
szükség van a téli madárvédelemre, amelyben a kert
tulajdonosok és a diákok igen sokat tehet.

Miután az elektronika teljesen
átszőtte az …

A Stuttgarter Zeitung információi
szerint három …
Jövedelmező lett szenzorokat
gyártani

Mai horoszkóp

Tetszett a cikk?
Ossza meg!

A barátság és a munkája során számos kapcsolatot köt.
Sikersorozat következik életében. Szívügyek terén boldog,
s bizakodó lehet.

Twitter

További horoszkópok »
Profi jósok várják kérdéseit! »

ORSZÁG, VILÁG, GAZDASÁG

110 embernek egyszerűen
lekapcsolják a vizet
Szeptembertől nem lesz vezetékes víz a Karcag melletti
Tilalmason. Az önkormányzat azt javasolja, ásson
magának mindenki saját kutat.

Az amerikai parti őrség hajója
rálőtt egy iráni halászbárkára
Az amerikai parti őrség egyik járőrhajója a Perzsaöbölben tüzet nyitott egy iráni vitorlás halászbárkára,
ahonnan géppuskát szegeztek az amerikai személyzetre.

Megfontoltan lehet újra a
cukorgyártást elindítani
A magát megnevezni nem kívánó szakember Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter optimista szavaira
reagált.

Lyukat ütött a söröző
tetején, hogy italhoz
jusson
BEOL.HU A tetőn keresztül érkező

békéscsabai férfi több üveg borral kívánt
lelépni - csakhogy megszólalt a riasztó.

Részegen elárulta PIN
kódját, kirabolták
BAON.HU Az idős, ittas kecskeméti férfinek

egy nő segített készpénzt felvenni. Aztán a
nő barátja kirabolta.

Álmában gyújtotta exére
az ágyat a férfi
BEOL.HU Az 51 éves nagybánhegyesi férfit

emberölés kísérletének megalapozott
gyanúja miatt vették őrizetbe.
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Áttelelő lepkék a mecseki barlangokban
2013. november 13. 15:15 Fazekas Imre, biológus

A tél közeledtével egyre ritkábban találkozhatunk nappal repülő lepkékkel. Este,
éjszaka viszont hatalmas tömegben repülnek a késő ősszel, a tél elején

Rászólt a gyalogosra, aki majdnem megverte
A baloldal pécsi polgármesterjelöltje és a PMFC is jeges
vödör alá állt
Gyalogosgázolás egy pécsi zebrán - súlyosan sérült a
férfi
Megrepedt a fal, bontani kellett hétvégén a FEMÁ-t
Hargitai János a PMFC új elnöke

szaporodó araszoló- és bagolylepkék.

KIEMELT TÉMÁK - BAMA.HU

traffipax | Baranyaiak külföldön |
ParasztParkoló | Egyetemi oldalak |
olcsó receptek | napi menü

Ha este kinyitjuk az ablakot, akkor a lakás lámpáira
tucatjával repülnek be, ráülnek függönyre, bebújnak a
szekrények mögé. Átautózva a mecseki utakon, sűrűn
koppannak a lepkék a szélvédőkön vagy hűtőrácsok
környékén.
November enyhe, napos időszakaiban még sokfelé feltűnik a
telelés előtt álló nappali pávaszem, s az igen hosszú életű
citromlepke. A kertek hullott gyümölcsein a hónap végig
megfigyelhető a védett Atalanta-lepke, mely a telet
Afrikában tölti. Van azonban néhány alig ismert jellegzetes
mecseki fajunk, mely imágó alakban vészeli át a fagyos
hónapokat.

A ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

A DK is magyarázatot vár a
KDNP és a Jobbik szigetvári
együttműködésére

KÉPGALÉRIÁK

Soha nem fogyott ilyen
kevés cigaretta
Gimnazistaként könyvet írt a
Forma–1-ről
A baloldal pécsi
polgármesterjelöltje és a
PMFC is jeges vödör alá állt
Karcsúbagyoly lepke (fényképezte: Fazekas Imre)

Igazi barlanglakó, barlangkedvelő vagy barlangjáró
lepkefajok hazánkban nincsenek. A barlangokban előforduló
lepkék csupán barlangi vendégek, amelyek életciklusuk
egyes időszakát (pl. áttelelő lepkefajok) töltik itt,
bebábozódásuk a barlang bejáratának falán történik, vagy
véletlenül (pl. szél, repülés közbeni besodródás, menekülés
stb.) kerülnek oda. Rendszerint az oldalfalakon, a
mennyezeten, s a sziklarepedésekben telepednek meg.
Főként az éjszakai lepkefauna tagjai, amelyek a nappali
órákat töltik ott, s a sötétség beálltával ismét elhagyják a
barlangokat.

Az abaligeti, a mánfai és kovácsszéjai barlangokból ez idáig
11 lepkefajt sikerült kimutatni a téli időszakban. Közöttük
olyan védett és színpompás fajokat, mint a nappali
pávaszem vagy a gyászlepke. Az egyik évben, -19 fokos
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igen zord téli napon, egy apró tollasmoly (Emmelina
monodactyla) példánya került elő a mánfai Kőlyuk jeges
faláról. A begyűjtött példány – másnap – már vígan repült a
+22 fokos laboratóriumban.
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A szó olyan, mint a méh: méze és
fullánkja van.
Talmud
Még több gondolat »

Nem ritka, amikor egyes dermedt vörös csipkésbagolylepke
(Scoliopteryx libatrix) példányokon valóságos, apró
jégcsapok ülnek. Sok amatőr fotós kedveli a téli témákat,
ezért a kirándulások alkalmával érdemes a barlangok
környékét, sőt a faodvakat is alaposan átvizsgálni, mert sok
meglepetést rejtegetnek.
Talán az egyik legtömegesebben barlangban áttelelő
mecseki lepkénk a közönséges karcsúbagoly (Hypena
rostralis). Százával, ezrével húzódnak be ezekben a
napokban a lakásokba, garázsokba, lépcsőházakba és a
pincékbe. Sok háziasszony számára óriási riadalmat
okoznak a gardróbban vagy ruhás szekrényekben, mivel
kártevő molylepkéknek vélik őket. A karcsúbaglyoktól nem
kell megijednünk, mert sem a ruhákban, sem más
tárgyakban nem okoznak kárt. Hernyójuk csalánon és komló
növényen él. Áttelelés után, a tavaszi időszakban elhagyják
a lakásokat. Ha mégis tartunk tőlük, akkor egyszerűen
porszívózzuk fel őket, de vegyszereket soha ne használjunk.

Tetszett a cikk?
Ossza meg!

800 milliós beruházás Mezőtúron
Mintegy 800 millió forintos
beruházással új …
800 millió dollárért vehetik meg a
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Mai horoszkóp
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Az amerikai parti őrség egyik járőrhajója a Perzsaöbölben tüzet nyitott egy iráni vitorlás halászbárkára,
ahonnan géppuskát szegeztek az amerikai személyzetre.
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egy nő segített készpénzt felvenni. Aztán a
nő barátja kirabolta.

Álmában gyújtotta exére
az ágyat a férfi
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emberölés kísérletének megalapozott
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Zengőlegyek okoztak pánikot a Mecsek egyes
részein
2013. június 20. 15:03 Fazekas Imre, biológus

Számos zengőlégy csaknem megtévesztésig hasonlít a méhekre, vagy a

Rászólt a gyalogosra, aki majdnem megverte
A baloldal pécsi polgármesterjelöltje és a PMFC is jeges
vödör alá állt
Gyalogosgázolás egy pécsi zebrán - súlyosan sérült a
férfi
Megrepedt a fal, bontani kellett hétvégén a FEMÁ-t
Hargitai János a PMFC új elnöke

darazsakra, olykor nem kis ijedtséget okozva. Kevesen tudják, hogy a
medvehagyma virágának egyik leggyakoribb látogatói szintén zengőlegyek.
KIEMELT TÉMÁK - BAMA.HU

traffipax | Baranyaiak külföldön |
ParasztParkoló | Egyetemi oldalak |
olcsó receptek | napi menü

Az idei tavaszon, a Mecsek egyes szőlőskertjeiben, a
házikertek lugasain szokatlanul nagy számban jelentek meg
a megporzó rovarok. Olykor valóságos „felhőben” szálltak a
növényzetre. Közöttük feltűnően sok volt egy sárgás,
feketés testű zengőlégy faj, melyet néhányan darázsnak
néztek, s riadalmukban még a gyerekeket sem engedték a
szőlőtövek közelébe.

A ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

A DK is magyarázatot vár a
KDNP és a Jobbik szigetvári
együttműködésére

A pánik alaptalannak bizonyult, mert a megfogott és
megvizsgált rovarok szinte kivétel nélkül mind zengőlegyek
(Syrphidae) voltak. A mikroszkópi vizsgálattal Syrphus
vitripennis néven lehetett azonosítani. A dekoratív
megjelenésű kétszárnyú Magyarországon általánosan
elterjedt, többnyire igen gyakori a Dunántúlon és az Északiközéphegységben. A régi szőlészek lebegőlegyeknek
nevezték, mert gyakorta, szinte egy helyben lebegnek a
levegőben.

KÉPGALÉRIÁK

Soha nem fogyott ilyen
kevés cigaretta
Gimnazistaként könyvet írt a
Forma–1-ről
A baloldal pécsi
polgármesterjelöltje és a
PMFC is jeges vödör alá állt
Összehordta a törmeléket az
eső a Magyarürögi úton szívnak a helyiek
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Kollégánk is fotózott kertjében (fotó: Szőts Kriszta)
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László

Számos zengőlégy csaknem megtévesztésig hasonlít a
méhekre, vagy a darazsakra, olykor nem kis ijedtséget
okozva. Felismerésük nem okozhat gondot, hiszen a
zengőlegyeknek csupán két hártyás szárnyuk, míg a
méheknek és a darazsaknak négy szárnyuk van.

A cikk a hirdetés után folytatódik
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A szó olyan, mint a méh: méze és
fullánkja van.
Talmud
Még több gondolat »

A szorgos és játékos zengőlegyek fontos munkát végeznek,
hiszen számtalan növény megporzásában vesznek részt.
Virágporral, nektárral, mézharmattal, növényi nedvekkel
valamint a fák kicsurgó nedvével táplálkoznak. Sajnos
Magyarországon még nem vizsgálták alaposan
viráglátogató és megporzó tevékenységüket, pedig nélkülük
kevesebb gyümölcs kerülne asztalunkra. Kevesen tudják,
hogy a medvehagyma virágának egyik leggyakoribb
látogatói szintén zengőlegyek.

Tetszett a cikk?
Ossza meg!

Twitter

Tavasztól kapható a legújabb
magyar Mercedes
Kecskemét utcáin tesztelik a legújabb
magyar …
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változat, a …

Mai horoszkóp
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Sikersorozat következik életében. Szívügyek terén boldog,
s bizakodó lehet.
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110 embernek egyszerűen
lekapcsolják a vizet

További horoszkópok »
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Szeptembertől nem lesz vezetékes víz a Karcag melletti
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Egy meglepő új, amerikai származású, a cseresznyét és a meggyet veszélyeztető
légy faj jelent meg a Mecsekben.

Kukacos cseresznyével már mindannyian találkoztunk, de
eddig nem is sejtettük, hogy az a „kukac” már nem is az a
kukac melyre néhány évvel ezelőtt még ráharaptunk. A
Mecsek vidékén és a Villányi-hegységben folyó
rovarfaunisztikai kutatások során, az elmúlt napokban, a
különböző gyümölcsfákra kihelyezett zöldessárga ragacsos
fogólapokon, a mikroszkópi vizsgálatok alapján egy eddig
ismeretlen légyfajra bukkantunk.

KÉPGALÉRIÁK

Bebizonyosodott, hogy nem a nálunk jól ismert európai
cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi), hanem az ún. amerikai
keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata) példányai
kerültek elő.
Őshazája Közép-Mexikótól az USA-n át egészen Kanadáig
terjed. Szerte a világon „Eastern Cherry Fruit Fly” néven
ismerik. Nem csak Európa és Ázsia bizonyos vidékeire
hurcolták be, de nemrégen már Új-Zélandon is megtalálták.
A Mecsekben ismeretlen amerikai légyfaj biológiája, szárny
rajzolta, méretei nagyon hasonlítanak a nálunk jól ismert
európai cseresznyelégyéhez. Az újabb genetikai vizsgálatok
szerint nem kizárt, hogy az amerikai származású faj hímjei
párosodnak az európai cseresznyelégy nőstényekkel, s
bizony a hibrid példányokat még sztereómikroszkóppal is
igen nehéz faji szinten azonosítani.
Az amerikai keleti cseresznyelégy első európai példányára
az 1980-as években találtak rá Svájcban. Felfedezését
követően számos országban kimutatták, s úgy tűnik, hogy
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A cikk a hirdetés után folytatódik
ASTRONET – A NAP GONDOLATA

A szó olyan, mint a méh: méze és
fullánkja van.
Magyarországon először csak 2006-ban sikerült
egyértelműen a Fejér megyei gyümölcsösökben kimutatni.
Ezután, a nálunk a jól ismert európai cseresznyelégy
példányokat fogó sárga színű ragacsos lapokat jobban és
tüzetesebben átvizsgálták a rovarászok, s kiderült, hogy
szinte az egész ország területén jelen van az amerikai
jövevény, de pontos földrajzi elterjedése csak részben
ismert. Az elterjedési térképek nem napra készek.
Valójában nem tudjuk, hogy melyik évben jelent meg nálunk
az amerikai származású kártevő, hiszen sokan
összekeverték a hozzá nagyon hasonló európai
cseresznyeléggyel.
A cseresznyelégy elleni védekezésre hazánkban számos
készítményt engedélyeztek, főleg a légy tojásrakásának az
időszakában. Fontos dolog, hogy gyümölcs a fán nem
maradhat. A hullott és selejtes gyümölcsöt a gyümölcsös
területén legalább 1 m mély árokba el kell ásni, s evvel
megakadályozható, hogy a következő évben a bábokból a
legyek kikeljenek.
Sajnos az amerikai keleti cseresznyelégy a cseresznye
mellett a meggyet is károsítja, sőt kimutatható az erdei
madárcseresznyén, valamint a sajmeggyen is. Az általunk
eddig jól ismert európai cseresznyelégy rajzása április
végétől július elejéig, de olykor akár augusztusig is eltarthat,
s leginkább a kései érésű cseresznye- valamint a közép és
kései érésű meggyfajtákat veszélyezteti. Az országos
felmérések szerint a védekezés elmulasztásakor a
cseresznyefákon a termés 50–90%-át, meggyen pedig 25–
40%-át is károsíthatja. A nyüvek (kukacok) táplálkozása és
mozgása következtében a termés húsa megpuhul, a mag
körül fokozatosan megbarnul. A fertőzött gyümölcsök piaci
és konzervipari értéke jelentősen csökken. Kártételének
jelentőségét fokozza, hogy károsításukat követően
legtöbbször moníliás vagy glomerellás gyümölcsrothadás is
bekövetkezik.
A behurcolt és megtelepedett amerikai keleti cseresznyelégy
rajzása csak június közepén kezdődik, s egészen eltart
augusztus közepéig. Tömeges megjelenését a fogólapokon
még nem tapasztaltuk, de az elkövetkező években ez is
bekövetkezhet. Érdemes tehát jobban odafigyelni a
cseresznye és a meggy védelmére, s az új kártevő földrajzi
elterjedésének alaposabb feltérképezésére.
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A baloldal pécsi polgármesterjelöltje és a PMFC is jeges
vödör alá állt
Gyalogosgázolás egy pécsi zebrán - súlyosan sérült a
férfi
Megrepedt a fal, bontani kellett hétvégén a FEMÁ-t
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Valószínűleg új kártevő molylepke telepedett meg a Mecsekben, amely
károsíthatja a fügefákat.

Egyes feltételezések szerint már a rómaiak is termesztették
a fügét (Ficus carica) a Mecsek szubmediterrán jellegű déli
lejtőin. Őshazája Kis-Ázsia, de szerte a mediterrán
területeken sokfelé terem. Buda elfoglalása után főleg
törökök próbálkoztak megtelepítésével. A fügebokrok a -15
foknál hidegebb téli időszakokban komoly fagykárokat
szenvednek.

KÉPGALÉRIÁK

Termése július végén, augusztus elején érik be, de olykor
ősszel még másodtermést is hozhat. A fügét sokan
valóságos „patikának” nevezik. Gyümölcsében magas a B
vitamin tartalom, a sok kálium jótékonyan hat
szívműködésre, s a leveléből készített teát nem csak a
cukorbetegeknek, hanem a magas vérnyomásban
szenvedőknek is ajánlják.
A ROVAT TOVÁBBI CIKKEI
A cikk a hirdetés után folytatódik

A DK is magyarázatot vár a
KDNP és a Jobbik szigetvári
együttműködésére
Soha nem fogyott ilyen
kevés cigaretta

Ez idáig úgy tudtuk, hogy rovarkártevők elkerülik a
magyarországi fügefákat. Néhány évvel ezelőtt azonban
felbukkant Budapesten és környékén a ligeti levélmoly
(Choreutis nemorana) hernyója. Valószínűleg a mediterrán
térségből származó füge csemetékkel hurcolták be. A
sárgászöld, fekete szemölcsös hernyók a füge összesodrott
levelét rágják egy fehéres szövedék védelmében. A hazai
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megfigyelések szerint a lepkék védett helyeken átvészelik a
téli időszakot, s már kora tavasszal repülnek. A lepkék első
nemzedéke júliusban jelenik meg, melyet később egy
második (őszi) generáció követ. A hernyók a terméseket
nem támadják meg, de az esetleges tömeges
elszaporodásuk esetén a levélzetben komoly károkat
okozhatnak.

HIRDETÉS

Az elmúlt években átvizsgálva több mecseki fügefát
rábukkantunk a hernyók rágásképére, de a lepkéket eddig
nem sikerült begyűjteni. Nem kizárt, hogy a levélmoly már
régóta itt lappang Baranyában, de egyedszáma olyan
alacsony, hogy elkerülte a kertészkedők figyelmét.
Kevésbé valószínű, hogy komoly kártevővé válik nálunk ez a
mediterrán molylepke, de klímaváltozás hatására akár
tartósan is megtelepedhet és elszaporodhat.
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Rászólt a gyalogosra, aki majdnem megverte
A baloldal pécsi polgármesterjelöltje és a PMFC is jeges
vödör alá állt
Gyalogosgázolás egy pécsi zebrán - súlyosan sérült a
férfi
Megrepedt a fal, bontani kellett hétvégén a FEMÁ-t
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Az impozáns megjelenésű bagolylepke jól ismert a mecseki faunában, de ilyen
mértékű kártételére eddig még nem volt példa.

Az előzetes hírek szerint a cseresznye mintegy két héttel
korábban fog beérni a kedvező időjárás következtében, de
az elmúlt napok igen hűvös és csapadékos időszaka
semmiképpen sem kedvező. Régóta tudjuk, hogy a
cseresznyének az egyik legjelentősebb kártevője a monília,
de mellette főleg légyfajok okoznak kukacosodást. A
levéltetűk, sodrómolyok, araszoló- és bagolylepke fajok
pedig a levélzetet támadják.

Az elmúlt hetekben több mecseki kertben valósággal
szétrágták a cseresznyefák levélzetét a tömegesen
elszaporodott lepkehernyók. Néhány germersdorfi óriás
fajtához tartozó fán szinte alig találtunk ép levelet. A
lombozat átvizsgálása során ceruza vastagságú, hatalmas
zöldes fehér, sárga oldalcsíkozású hernyókra bukkantunk
(lásd a képen), melyről bebizonyosodott, hogy a szeptember
végétől novemberig éjszaka repülő őszi kékesbagoly (Diloba
caeruleocephala) lárvái.

A cikk a hirdetés után folytatódik

KÉPGALÉRIÁK

A ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

A DK is magyarázatot vár a
KDNP és a Jobbik szigetvári
együttműködésére
Soha nem fogyott ilyen
kevés cigaretta
Gimnazistaként könyvet írt a
Forma–1-ről
A baloldal pécsi
polgármesterjelöltje és a
PMFC is jeges vödör alá állt

Őshazája feltehetően Közép- és Nyugat-Ázsia, ahonnan a
jégkorszak után meghódította Európát egészen
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Összehordta a törmeléket az
eső a Magyarürögi úton szívnak a helyiek

Tízméteres kenyeret
szeleteltek fel a Pécsi
Pékfesztiválon
előző

következő

RÓLUK ÍRTUNK LEGTÖBBET

Bánki Erik | Bódis József | Csizi Péter |
Hargitai János | Hoppál Péter | Iványi

Dalma | Kővári János | Lovasi András | Matyi

Dezső | Michelisz Norbert | Nagy Csaba |
Németh Zsolt

|

Páva Zsolt | Polics József | Rátgéber

Új kártevő a Mecsekben | Közélet | Baranya | bama.hu BAMA

Skandináviáig valamint a Brit-szigetekig.

HIRDETÉS

Az impozáns megjelenésű bagolylepke jól ismert a mecseki
faunában, de ilyen mértékű kártételére eddig még nem volt
példa. A hernyók főleg kökényen, galagonyán, mogyorón,
fűz- és nyár-féléken élnek, de kedvelik az alma-féléket, a
mandulát és más csonthéjasokat is (őszibarack,
kajszibarack, szilva). A török kutatók szintén beszámoltak a
cseresznye ültevényekben észlelt kártételről. Ezek szerint
nem csak nálunk jelent problémát az őszi kékesbagoly,
hanem más földrajzi területeken is.
A madártani megfigyelések szerint kövér hernyóit a kakukk
nagyon kedveli.
Mindenképpen érdemes lenne jobban odafigyelni kártételére,
mert a korábban bőven termő fákat is legyengítheti a
levélzet túlzott lerágásával. Az ősszel csoportosan lerakott
lepketojások áttelelnek, ezért a tél végi, a kora tavaszi
lemosó permetezésekkel mérsékelhető a hernyók tömeges
megjelenése.

| Szakács László | Szekó József | Tiffán
Zsolt | Tóth Bertalan | Véber György

László

Teljes névtár ›
ASTRONET – A NAP GONDOLATA

A szó olyan, mint a méh: méze és
fullánkja van.
Talmud
Még több gondolat »

Praktikus megoldásokkal töltötte
meg a Skoda az új Fabiát
Öt utas és csomagjaik számára is
elegendő helyet …
A Suzukit és a Mercedest is
megbüntették

Tetszett a cikk?
Ossza meg!

A kínai gyakorlat ragadós: az indiai
hatóságok …

Twitter

Mai horoszkóp
A barátság és a munkája során számos kapcsolatot köt.
Sikersorozat következik életében. Szívügyek terén boldog,
s bizakodó lehet.

ORSZÁG, VILÁG, GAZDASÁG

110 embernek egyszerűen
lekapcsolják a vizet
Szeptembertől nem lesz vezetékes víz a Karcag melletti
Tilalmason. Az önkormányzat azt javasolja, ásson
magának mindenki saját kutat.

Az amerikai parti őrség hajója
rálőtt egy iráni halászbárkára
Az amerikai parti őrség egyik járőrhajója a Perzsaöbölben tüzet nyitott egy iráni vitorlás halászbárkára,
ahonnan géppuskát szegeztek az amerikai személyzetre.

Megfontoltan lehet újra a
cukorgyártást elindítani
A magát megnevezni nem kívánó szakember Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter optimista szavaira
reagált.

További horoszkópok »
Profi jósok várják kérdéseit! »

Lyukat ütött a söröző
tetején, hogy italhoz
jusson
BEOL.HU A tetőn keresztül érkező

békéscsabai férfi több üveg borral kívánt
lelépni - csakhogy megszólalt a riasztó.

Részegen elárulta PIN
kódját, kirabolták
BAON.HU Az idős, ittas kecskeméti férfinek

egy nő segített készpénzt felvenni. Aztán a
nő barátja kirabolta.

Álmában gyújtotta exére
az ágyat a férfi
BEOL.HU Az 51 éves nagybánhegyesi férfit

emberölés kísérletének megalapozott
gyanúja miatt vették őrizetbe.

Házhoz visszük a híreket!
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RECEPTVÁLOGATÁSOK

FRISS PAPRIKÁVAL ÉS PARADICSOMMAL
Szezonban az igazi, akár nyersen, akár sütve-főzve, az
aromás szabadföldi zöldségekkel rengeteg ízletes étel
készülhet!

