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mennyiségben gyjtöttük ; Gnophos clumetata, B o g s c h tanár úr egy

példányban találta ; — íürvata, nem ritka ; — operaria, igen ritka

;

Ficlonia roraria, nem ritka ; Selidosema ericetaria, gyakori ; Diastictis

artesiaria, helyenként nem ritka ; Eubolia areuacearia, nem ritka ; Sco-

diona conspersaria, ritka ; Aspilates gilvaria, gyakori ; Ortholitha coarc-

tata és Mesotype virgata, ritka ; Lithostege griseata, gyakori ; — f'ari-

nata, ritka; Anaitis praeformata, ritka; Lobophora jHjlycommata,

nem gyakori ; — sertata, egy példányban találtam ; — sexali sata,

gyakori ; Cidaria f'nlvata, nem ritka ; — bicolorata, nem gyakori

;

— olivata, vespertaria és pomoeriaria, ritka ;
— designata, nem ép-

pen ritka; — vitalbata, nem ritka; — corticata, ritkább; — riguata,

cucullata, luteata, nigrofásciaria és rubidata, ritka ; Eupithecia in-

signiata, egy példányban találta B o g s c h tanár úr ;
— venosata,

subnotata és linariata, ritka.

Kempelen Badó.

A phylloxeraügy állása hazánkban.
ii.

Mind ezekbl az adatokból eléggé meggyzdhetünk, hogy

Magyarország szlmívelóse csakugyan a legkomolyabb veszélyek-

nek néz elébe. A phylloxeravész hazánknak több nevezetes borvi-

dékén részint már tényleg befészkelte magát (Buda, Verseez, Fe-

hértemplom), részint már közvetetlenl a küszöbön áll (Balaton-

vidék, Ermellék). De viszont némi vigasztalásunkra szolgálhat, hogy

nem egy els rangú borvidékünk, mink a Tokaj-Hegyallya, Eger-

Visonta, Neszmély, Ruszt, Szegszárd és Villány, a Szerémsóg, Arad-

Hegyallya, valamint egész Erdély szlterületei ekkoráig, legalább

tudtunkkal, még phylloxeramentesek.

Viszonyaink e tekintetben tehát, habár aggasztók, de azért

még korántsem oly szomorúak és kétsógbeejtk, hogy a phylloxera-

vész ellen minden további védekezést feleslegesnek, minden további

küzdelmet hiábavalónak kellene tartanunk. Els sorban a közvetet-

lenl érdekelt szlbirtokos közönségen állana a dolog, hogy komo-

lyan fenyegetett szlmívelésünk megvédésére minden lehett meg-

tegyen. Ezt bizonyára méltán lehetne elvárni, st követelni. Sajno-

sán kell azonban bevallanunk, hogy a magyar szlsgazdák túl-

nyomó része a bajt, a melynek komolyságában nem hitt, már kez-

dettl fogva meglehets közönyösséggel nézte, st az erre vonatko-

zólag kiadott hatósági rendeleteket nem ritkán csak czóltalan

zaklatásnak tekintette. Nálunk e részben épen megfordítva állanak

a viszonyok mint Francziaországban. Francziaországban a szlbir-

tokosok már évek óta küzdöttek, dolgoztak és védekeztek pusztán
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önerejükbl a szliket megsemmisít vész ellen, a midn a kor-

mány végre segítségükre jött és küzdelmüket közvetetlen támoga-

tásában részesíteni kezdette. Hazánkban a kormány, nem várva be

a míg erre a kárvallott szlsgazdák figyelmeztetni fogják, már

korán belátta a veszélyt, a mely az országnak egyik fontos gaz-

dasági ágát fenyegeti ; már idejekorán megtett ennélfogva minden

alkalmas intézkedést, hogy egyfell a vészes rovar behurczolását és

terjedését megakadályozza, másfell a szlmivelés fennmaradását

a pbylloxera jelenléte daczára is lehetvé tegye.

A kormány intézkedéseirl a pancsovai fertzés elfojtására és

veszélytelenné tételére már fennebb megemlékeztem. Midn 1879-ben

kiderült, hogy a phylloxera Panesován kívül az országnak még több

más pontján is fellépett, a szlvessz-forgalom, mely a külföldrl

már 1874 vége óta be volt tiltva, belföldön is teljes tilalom alá

vettetett, minél fogva egyik község határából a másikba úgy a sima,

mint a gyökeres szlvesszk szállítása szigorúan eltiltatott.

Fokozott tevékenységet fejtett ki a kormány a phylloxeraügy

terén kivált 1880 óta, a midn az ismert vészterületek száma egy-

szerre oly tetemesen növekedett. Az 1880: II. t.-cz. értelmében

megalakította mindenek eltt az orsz. phylloxera-bizottságot, a mely-

nek szakvéleménye a szükséges rendszabályok és óvó intézkedések

elrendelésénél irányadóul szolgált. Még mi alatt az ország összes

szlinek szakszer megvizsgálása (1880— 1882) folyamatban volt,

a felfedezett infectiók közül mindazok, a melyek >/2 holdnál kisebb

teriiletet foglaltak el, szénkéneggel azonnal teljesen kiirtattak. Ilyen

módon csakugyan sikerit is a vészt a következ 7 helyen gyöke-

resen elfojtani : Pozsony, Kiskeszi (Hont vm.), Baranya-Szent-György,

Pécs, Tállya (Zemplén vm.), Hódmez-Vásárhely és Kolozsvár. Az

ismételve megejtett gondos felülvizsgálások daczára sem lehetett

többé ezeken a helyeken a phylloxerának nyomára akadni ; az irtás

tehát e helyeken, legalább egyelre, sikeresnek tekinthet. Az 1883-ik

évben csak Gyöngyösön történt efféle irtás. Ha ennek — a mint

feltehet — szintén meg volt az óhajtott eredménye, akkor irtás út-

ján eddig összesen 8 helyen sikerit a bajt már csirájában elnyomni,

s a fertzött községek számát ily módon 130-ról 122-re leszállítani.

Az 1880-ik évben tett felfedezésekbl kiderülvén, hogy a

phylloxera hazánkban már oly nagy mértékben van elterjedve, a

kormány gondoskodása más irányban is kiterjedt. Belátva ugyanis

azt, hogy a pusztító rovarnak teljes és gyökeres kiirtása Magyar-

ország szlibl emberi ervel immár lehetetlen, gondoskodott mó-
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dókról és eszközökrl, a melyeknek segélyével a magyar szlmí-

velés fennmaradása a jövben is biztosítható legyen. E czélra

felállította az orsz. phylloxera-kísérleti állomást, a melynek felada-

tát a phylloxera-kérdés elméleti ós gyakorlati tanulmányozásán kí-

vül els sorban a külföldön czélszerfíeknek bizonyult védekezésmó-

doknak gyakorlati kipróbálása képezi. A kísérleti állomás 1881-ben

kezdte meg mködését. Kísérleteibl, melyeket a szénkéneggel való

gyérít eljárással, az amerikai szlk tenyésztésével, az elárasztás-

sal és a futó homok phylloxeramentesít képességével tett, nem-

sokára világosan kitnt, hogy ezek a védekezésmódok Magyaror-

szág égalji és talajviszonyai között szintén tökéletesen jól beválnak.

E tapasztalatok alapján a kormány a maga részérl mindent

megtett, hogy a védekezésnek eme különböz módjait a phylloxera-

sújtotta szlsgazdák között is meghonosítsa és elterjeszsze.

A gyérít eljárást saját költségén és saját közegeivel már 1881.

szén kezdte alkalmaztatni mindazoknak a szlbirtokosoknak a

szliben, a kik ez iránt óhajtásukat kifejezték és magukat a gyé-

rített szlk megfelel trágyázására kötelezték. E hivatalos gyérí-

tések Tahi-Tótfalu, Sóly, Székes-Fehérvár, Szendr, Barcza ós Szi-

nyérvárallya vidékeinek vészlepett területein 1882. tavaszán és

szén is folytattattak és általában kielégít eredményre vezettek.

Erre mutat már az a körülmény is, hogy 1883-ban, a midn az

államköltségen való gyérítés megsznt s a birtokosok már saját

költségükön tartoztak a gyérítéshez szükséges munkaert kiállí-

tani, a gyérítés Tahi-Tótfalu és Sóly vidékén azért abban nem
maradt, st Tahi-Tótfalu vidékén a gyérítéssel kezelt terület az

1882-ik évihez képest még növekedett is és 10'6 hektárról már 308
hektárra emelkedett.

A phylloxerának ellentálló amerikai szlk tenyésztése és terjesz-

tése czéljából nagy mennyiség sima ós gyökeres vessz hozatott részint

közvetetlenül Éjszak- Amerikából, részint Francziaországból, még

pedig 1881-ben 142 ezer, 1882-ben 2 ezer és 1883-ban 412 ezer

szlvessz. Ezek a vesszk a kísérleti állomás három telepén

(Farkasd, Szendr, Istvántelek), valamint az 1883. tavaszán Székes-

Fehérvárott és Fehértemplomban létesített amerikai szliskolák-

ban lettek elhelyezve és szaporítva, úgy hogy 1884. tavaszán már

közel 200 ezer hiteles amerikai vessz volt kiadható. A kiadásra

került vesszkészletbl mindenekeltt a Peér vészlepett területén

újonnan felállított amerikai szliskola lett ellátva, a nagyobb rész

pedig a kárvallott szlbirtokos közönség között mérsékelt áron kiosztva.
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A mi a phylloxerás szlk elárasztását illeti, a védekezésnek

ez a hathatós módja a magyarországi szlknek többnyire lejts

fekvésénél s a szükséges víz hiányánál fogva csak kevés helyen

lesz alkalmazható. A verseczi fertzött szlk elárasztásának terve

dugába dlt, mert az e czélból fúrt artézi kút még 165 méternyi

mélységben sem adott vizet s a további fúrással a jelentékeny

költség miatt fel kellett hagyni. Az elárasztás ügye mindamellett

sem lett tökéletesen elejtve; s az 1883: XVII. t.-cz., mely az

1882-ben megkötött és szintén törvényeink közé iktatott új nem-

zetközi phylloxera- egyezmény (1882 : XV. t.-cz.) figyelembevételé-

vel a phylloxeravész terjedése ellen teend óvintézkedések tárgyá-

ban hozatott, az elárasztásra berendezett új szlket hat, illetleg

tíz évi adómentességben részesíti.

Ugyanez a törvény hat évi adómentességet biztosít a homok-

talajon létesített új szlknek, ily módon kívánván odahatni, hogy

szlsgazdáink azt a nagy értéket, melyet az ország futóhomokterü-

letei phylloxeramentesít képességüknél fogva képviselnek, kellen

kihasználni és Magyarország szlmívelését, ha már másutt nem
lehet, legalább homoktalajú rónáinkon minden körülmények között

fenntartani igyekezzenek.

Mint láthatjuk, a kormány mindent megtett és megtesz, hogy

azt a nagy csapást, melylyel a phylloxeravész a magyar szlmíve-

lóst sújtja, lehetleg enyhítse és elviselhetvé tegye. A magyar

szlbirtokos közönségen áll a sor, hogy a maga részérl szintén

derekasan részt vegyen ez önvédelmi harczban, ós hogy a nyújtott

segédeszközök és módszerek közül minden egyes esetben a legal-

kalmasabbat kiválasztva, az ország egyik fontos jövedelmi forrásá-

nak fennmaradását továbbra is biztosítsa.

Dr. Horváth Géza.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Kegyetlen anyák. — A Mecistocephalus camiolensis C. Koch

nev százlábú, a Geophilus-félék családjából, petéit mindig egy

kis csomóba szokta tojni. A nstény maga aztán, mint valami kigyó,

a pete-csomó körül csavarodik és azt ily helyzetben hségesen

rzi és oltalmazza mindaddig, a míg csak ivadékai ki nem kelnek.

A múlt 1883. május 15-én történt, hogy Krassó-Szörénymegyében

Divics mellett rovarászás közben egy ilyen anyai gondossággal


