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E szerint tehát minden kétségen kivl meg van állapítva, hogy

a kérdéses zsákhordó nstény csakugyan az Epichnopteryx undulella

nsténye.

A zsák maga 1 1

/4
— 1 '/3 cent. hosszú és 2 mill. vastag hen-

geres tokot képez, mely szennyes szürke száraz fszálakból van

készítve. A fszálak meglehets szabályossággal hosszában párhu-

zamosan fekszenek egymás mellett ; egyik-másik fszál a zsák há-

tulsó végén többó-kevésbbé túl is nyúlik.

Pável János.

A phylloxeraügy állása hazánkban.

i.

A kártékony rovarok között nincs egyetlen egy sem, a mely

akkora hírnévre és kiváló fontosságra vergdött volna, mint a

szlpusztító phylloxera. Nagy károkat okozott már szintén nem

egyszer egyik vagy másik rovar ; sáskajárás pusztított el némelykor

egész nagy vidékeket, a hesszeni légy tönkre tette olykor egész

országrészek gabonatermését, itt cserebogarak, amott falánk her-

nyók tarolták le a növényzetet stb. ; de eme kártételek mind össze-

véve sem mérkzhetnek a phylloxera okozta veszedelemmel. A többi

kártékony rovarok pusztításai aránylag mind csak bizonyos ideig,

a legrosszabb esetben néhány évig tartanak ós természetes ellen-

ségeiknek felülkerekedése következtében, valamint kedveztlen id-

járás behatása alatt elbb-utóbb mégis csak elmúlnak. De a phyl-

loxera ellen a természetnek erre a segítségére hiába várunk. A hová

a phylloxera egyszer befészkelte magát, nem vesz az ki onnan, a míg

csak az utolsó szlgyökér el nem pusztult.

A phylloxerának ez a kivételes helyzete onnan származik,

hogy tulajdonképen nem benszülött európai, hanem importált rovar,

mely Éjszak- Amerikából került mi hozzánk. Európa gyengébb gyö-

kérzet szli védtelenül ki vannak téve e rovar támadásainak,

mely tartózkodása helyéül nálunk csaknem kizárólag a szlgyöke-

reket választván, ott természetes ellenségei s az idjárás káros be-

hatásai ellen tökéletesen biztosítva van.

A szlpusztító phylloxera fellépése ós terjedése tehát egye-

nesen az európai szlmívelés fennmaradását veszélyezteti. Ennek

a szomorú igazságnak a felismerése Európának szlmível álla-

mait már korán arra indította, hogy a phylloxeravész ellen nem-

zetközi megállapodás útján közös és egyöntet rendszabályokat
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léptessenek életbe. E czólból az érdekelt államok 1877. augusztus

havában a svájczi Lausanneban nemzetközi phylloxera-értekezletet

tartottak, melynek eredménye az 1878-ki berni nemzetközi phyl-

loxera-egyezmény lett. Ez volt a nemzetközi érintkezés terén az

els eset, hogy különböz államok kormányai egy kártékony rovar

ellen szövetkeztek.

Magyarország, melyet a lausannei értekezleten Emich Gusztáv

és Molnár István urak képviseltek, a berni nemzetközi phylloxera-

egyezményhez szintén hozzájárult s azt az 1880: I. t.-cz. alakjában

az ország törvényei közé beczikkelyezte. Ugyanakkor az 1880: II.

t.-cz. felhatalmazta a kormányt, hogy a phylloxera ellen a szükséges

rendszabályokat megtegye.

E törvényhozási intézkedéseket nemcsak Magyarország szl-

mívelésének nagy fontossága igazolta, hanem szükségesekké tette

az a körülmény is, hogy a phylloxera az országban akkor már

tényleg be is fészkelte magát. Minden jel oda mutat, hogy a vesze-

delmes rovart hazánkba már a 60-as évek derekán hurczolták be

külföldi szlvesszkkel. Évek során át észrevétlenül szaporodott

és terjedt az több helyen ; a szlk romlása eleinte fel sem tnt,

vagy ha talán észre is vették, azt más okoknak (rendellenes id-

járásnak, talajviszonyoknak, stb.) tulajdonították. így történt, hogy

a phylloxera jelenléte nálunk legelször csak 1875. szeptember

havában lett felfedezve, és pedig Pancsován, a hová a baj, úgy

látszik, Francziaországból hozatott szlvesszkkel került, és a hol

azt egyszerre már valami 40 hektárnyi szlterületen constatálták.

A kormány, tekintve azt, hogy ez volt az országban az egyet-

len egy ismert infectió, a fertzött szlk teljes kiirtását határozta el,

a mire az 1876 : XXIX. t.-cz. alapján felhatalmazást és 80,000 frtnyi

póthitelt nyert. Az irtást szénkéneggel 1876-ban nagyban megindí-

tották s a következ év tavaszán is folytatták. De már az irtás

folyamában kiderült, hogy a vészlepett terület a 40 hektárt jóval

meghaladja; és annak daczára, hogy közel 60 hektár szlt kiir-

tottak, nem volt kilátás reá, hogy a vész itt gyökeresen elfojtassók.

E miatt kénytelenek voltak a további költséges irtást abbahagyni

és csupán a pancsovai szlk szigorú zár alá helyezésére szorít-

kozni. A zár alá helyezés, ha talán némileg lassította is a pusztító

gyökórtet terjedését, de még sem volt képes azt teljesen meg-

akadályozni. A phylloxeravész nemcsak a pancsovai szlkben öltött

mindig nagyobb arányokat, hanem 1878. nyarán felütötte fejét már

a szomszéd Franczfeld község határában is.
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Az ország többi szliben azonban akkor még sehol sem ész-

lelték a bajt s a szlbirtokos közönség abban a boldog hitben

ringatta magát, hogy ama két község határán kivl Magyarország

többi szlterületei még mind vészmentesek. De e boldog hit nem

tartott sokáig; már az 1879-ik év második felének tapasztalatai

sajnosán megczáfolták azt, a mennyiben Peér a Szilágyságban, majd

Kassa, Szatmár-Németi és N.-Károly, valamint a zalamegyei Meszés-

Györök szintén phylloxerás helyeknek bizonyultak.

Ez az öt új fertzés még csak elpostája volt a következ év

megdöbbent tapasztalatainak. Ugyanis 1880-ban, a midn a kor-

mány az összes szlknek szakszer megvizsgálását elrendelte, ki-

derült, hogy a vészes rovar az országnak már számos más pontján

befészkelte magát, és hogy a legkülönbözbb borvidékeink immár

fertzve vannak. E szomorú felfedezések folytán a fertzött közsé-

gek száma 7-rl egyszerre 38-ra emelkedett.

Az 1881- és 1882-ik évben folytatott vizsgálatok a fertzés-

nek ismét újabb eseteit hozták napvilágra s a fertzött határok

számát 1881-ben 15 községgel, — 1882-ban pedig, a midn az

ország szlinek szakért vizsgálata befejeztetett, ismét 29 község-

gel szaporították. De valamennyi megelz éven túltett az 1883-ikév,

a melynek folyamán a baj újabb 48 község területén lett felfedezve.

Ha mindezeket az adatokat összefoglaljuk, arra az elszomo-

rító eredményre jutunk, hogy a phylloxera az 1883-ik év végéig

nálunk nem kevesebb, mint 130 község határába vette be magát.

A mi a fertzés eredetét illeti, kisebb-nagyobb utánjárással

minden egyes községben ki lehet mutatni, hogy a vészes rovar

oda idegen helyrl került. Phylloxeralepett községeinket e tekin-

tetben két csoportra lehet osztani. Az egyik csoportot képezik

azok, a hová a phylloxera valamely már fertzött szomszéd

határból természetes úton (mászás, repülés) vagy mesterséges

úton (szlvesszkkel, szerszámokkal stb.) terjedt. A második

csoportba tartoznak azok a községek, a melyeknek határába a baj

nagyobb távolságokról mesterséges úton és pedig eddig legalább

mindig szlvesszkkel lett behurczolva; az efféle behurczolás vagy

egyenesen külföldrl (Klosterneuburg, Francziaország) vagy az or-

szágban már meglev, de szintén külföldrl fertzött helyekrl

(Kassa, Peér stb.) történt.

A 130 község, melynek határában eddig a phylloxera jelen-

léte nálunk constatálva lett, 27 megye területén fekszik, s az egyes

megyék között a következ arányban oszlik meg:
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I. Dunáninnen.

1. Pestmegye
, .23 község

2. Bácsmegye 2 »

3. Nógrádmegye 7 »

4. Esztergommegye 7 »

5. llontmegye 3 »

6. Fozsonymegyc 1 »

II. Dunántúl.

7 Komárommegye 1 község

8. Feliérmegye 2 »

9. Veszprémmegye 17 >

10. Zalamegye 2 »

11. Baranyamcgyc 2 >

III. Tiszáninnen.

12. llevesmegye 1 község

12. Jász-Nagy-Kún-Szolnokmegye 2 »

,

14. Borsodmegye 13 »

15. Abauj -Tornamegye 4 »

16 Zemplénmegyc 1 »

17. Heregmegye 1 »

IV. Tiszántúl.

18. tízatmármegyc 4 község

19. Szilágymegye 12 »

2(1. Iüharmegyc 4 »

11. Csongrádmegye 1 >

22. Aradmegye . 1 »

i3. Torontálmegye tí »

24. Temesmegye 8 »

25. Krassó-Szörénymegye 1 »

V. Királyhágóntúl.

26. Kolozsmegye 1 község

VI. Drávántúl.

27. Zágrábmegye 3 község

Összesen . . 130 község.

E 130 község határában a phylloxera ekkoráig mintegy 0800

hektár, vagyis közel 12,000 hold szlt lepett el, a melybl már

V4 résznél többet részint a phylloxera kipusztított, részint maguk a

szlbirtokosok kiirtottak és a talajt más mívelésmódra fordították.

A magyar korona országai a hivatalos statisztikai kimutatá-

sok szerint összesen 425,314 hektárnyi szlterülettel bírnak. Ha
a fennebb közlött adatokat e számmal összevetjük, kitnik, hogy a

phylloxeravész 1883 végéig az összes hazai szlknek már mintegy

10 százalékát ellepte, és hogy az összes szlterületnek közel o -4

százalékán a szlinívelés már tényleg meg is sznt.
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A fertzött községek nem fekszenek mind külön egymástól,

hanem többnyire egymással összefügg, kisebb-nagyobb infectió-

csoportokat képeznek.

A legnagyobb és legnevezetesebb ezek között a tahi-tótfalusi

csoport, a mely a Duna váczi könyökénél a folyó mindkét partján

fekszik és Pest-, Nógrád- és Hontmegye területén 26 község hatá-

rára kiterjed. A fertzött szlk területe itt összesen körülbelül

2100 hektárra rúg, melybl azonban valami 660 hektár már elpusz-

tult vagy kiirtatott. A legnagyobb fokú a pusztulás a fertzés ki-

induló pontján Tahi-Tótfaluban, a melynek 250 hektár szljébl
már csak 37 hektár van meg ; a szomszéd Leányfalu 240 hektár

szljébl már csak 48 hektár termképes. E nagy folt, mely úgy

a budai, mint a vácz-nagymarosi borvidéket végromlással fenye-

geti, délen benyúlik egészen a fváros határába, a Duna balpartján

pedig elborítja egyfell a jelentékeny szl-exporttal bíró Nagy-

Maros, másfell a kedvelt borokat term Pencz vidékének szl-
hegyeit.

Nem kevésbbé fontos borvidéket fenyeget a 'sólyi infectió-

csoport, mely a Balaton éjszaki sarkán 18 község határában körül-

belül 700 hektár szlre terjed. A fertzött községek közül 17

Veszprémmegyéhez tartozik; a 18-ik község, Fels-Örs azonban

már Zalamegyében fekszik és újjmutatásúi szolgál arra nézve, hogy

a pusztító rovar a Balatonmellék hires szlhegyeit, melyek felé

a vész délrl Meszes-Gyrök fell is közeledik, rövid id múlva

szintén hatalmába fogja keríteni.")

Az Ermellék küszöbén is egy 15 község határára terjed nagy

infectió-csoporttal találkozunk, mely Szilágymegyébl Peérrl kiin-

dulva átcsapott már Biharmegyébe is s eddig több mint 500 hek-

tárnyi szlt lepett el.

A pancsovai fertzés, magára hagyatva, szintén roppant ará-

nyokban növekedett, úgy hogy a baj ez id szerint nemcsak Pan-

csovának nagy terjedelm összes szlit megtámadta és tönkre tette,

hanem még négy más szomszéd község határába is befészkelte

magát. Ebben az infectió-csoportban, noha az csak öt község ha-

tárára terjed, a phylloxera-lepett terület az 1000 hektárt jóval

meghaladja, a melynek legalább 1

/4 részén a szlmívelés már meg-

*J Hogy a pusztulás e fertzés középpontján Sólyoa már mekkora nagy

fokot ért el, abból az egy adatból is eléggé kitnik, hogy a zirczi apátságnak

16 holdnyi kitnen kezelt sólyi szljébl, mely 1879-ben még 1130 akó bort

termett, 1882-ben már csak 6 hold maradt meg s arról is csak 6 akót szrtek.

6
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sznt. Nagy szerencse,, hogy a bortermelés Pancsova vidékén nem

bír els rangú fontossággal, és hogy az ottani elpusztult szlterü-

leteket kitnen lehet másféle mívelésmódra is felhasználni.

Annál nagyobb csapás a phylloxeravész a szomszéd Temes-

megyében, a hol a virágzó és jövedelmez bortermeléssel bíró

Versecz és Fehértemplom városok egy-egy nagyobb fertzés közép-

pontjait képezik. Verseczen és 3 szomszéd községben már körül-

belül 235 hektár szl van ellepve ; Fehértemplom és a szomszéd

Vöröstemplom szlibl pedig 63 hektár van megtámadva.

Borsodmegyében két nagyobb infectió- csoport, az egyik a

Bódva, a másik Sajó völgyében, a Tokaj-Hegyallyára való tekintet-

bl bír kiváló fontosságai. Amaz a szendri csoport, mely részben

felnyúlik Abauj -Tornamegyébe és 10 község határában körülbelül

300 hektárnyi infectióból áll ; emez a barczai csoport, 6 község

határában mintegy 200 hektárnyi fertzött szlvel.

Dr. Horváth Géza.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

A lopó-darázsok életmódjáról. — A lopó-darázsok (Pelopoeus),

melyeknek fészkeiésót és építkezését Paszlavszky József
tanár úr e folyóiratnak már egyik elbbi füzetében (41— 42-ik 1.)

ismertette, életmódjuk tekintetében is a legérdekesebb rovarok közé

tartoznak. Ugyanis mihelyt a sárépítmény készen van, a darázs

minden egyes sejt fenekére egy-egy petét tojik, és még mieltt a

sejtek száját végképen befalazná, azoknak belsejét összefogdosott

pókokkal tölti meg. Ily módon gondoskodik arról, hogy a petéibl

kikel ivadék a sár-sejtekben mindjárt terített asztalt és kész táp-

lálékot találjon. De hogy a sejtekbe hordott pókok addig az ideig

meg ne romoljanak, a darázs nem öli meg azokat, hanem csak

fulánkjával megbénítja; a pókok tehát egészen tehetetlenül, de

élve maradnak a sejtekben mindaddig, a mig csak a lopó-darázs-

nak kikel és gyorsan növeked álczája ket sorban fel nem emészti.

Sajátságos, hogy ezek a darázsok áldozataik megválasz-

tásában meglehetsen válogatósak és az egyes fajok többnyire

mindig csak bizonyos meghatározott pókfajokat szoktak fészkükbe

hordani. A Pelopoeus destlatorius fészkébe hordott pókfajokat eddig

tudtomra még senki sem vizsgálta meg tüzetesebben ; de igen is

ismerjük azokat a pókokat, a melyeket a rokon Pelopoeus spirifex


