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Miért sznt iiiea: Mae^yarorszás^oii a selyem-

tenyésztés J

Nem ismerek oly háziiparszerü foglalkozást, mely a köztu-

datban annyira népszer volna, mint a selyemtenyésztés. Mindenki,

a ki csak hirét hallotta, meg van gyzdve annak kétségtelenül

hasznos voltáról ; elismeri azt, hogy serdült gyermekek, nk és

öreg emberek munkaerejét haszonnal és czélszerüen lehet érté-

kesíteni; senki sem vonja kétségbe, hogy a selyemtenyésztés jöve-

delmez foglalkozás, st ha nagyobb mértékben zik, fontos nemzet-

gazdasági tényez. Én részemrl nem beszéltem még olyan magyar

emberrel, a ki a selyemtenyésztés hasznos voltát kétségbe vonta

volna, st mindig azt tapasztaltam, hogy népünk tudatába vésdött

be a jóindulat e hasznos rovarok iránt.

De csak elméletben. A valóságban azonban az ország leg-

nagyobb részében csak hirébl ismerik.

Hogy a közvélemény a selyemtenyésztés iránt olyan jól van

hangolva, az nem csupán esetleges dolog, nem csupán onnan ered,

mintha a selyemtenyésztés hasznos volta annyira nyilvánvaló volna,

hogy azt kétségbe vonni se lehetne ; ez a meggyzdés elmúlt idk
maradványa, abból a korból, mikor már a selyemtenyésztés általá-

nosan felkarolt háziiparág kezdett lenni, mikor egyesek és ható-

ságok egyaránt buzgólkodtak annak fenntartásán, terjesztésén. Nem
is olyan nagyon régen volt az, a magyarországi selyemtenyésztés

legvirágzóbb kora, alig egy emberölt. Öregeink még emlékeznek

arra az idre, mert még az gyermek és itju korukban volt csak,

a mikor hazánkban mindenfelé tenyésztették a selyemhernyót és

majd minden nagyobb városban beváltották a gubót és ismeretes

név volt a »íilanda«, melyekben magán vállalkozók gombolyíttatták

le a gubókról a selyemszálakat. Az 1842-iki els magyar ipar-

mkiállításról szóló jelentés szerint Magyarországban a határrvi-

dékkel együtt 856,072 bécsi fontra rúgott a megelz évben be-

váltott gubómennyiség, melyért 400,000 forint beváltási ár folyt a

termesztk kezeibe s 40, többnyire magánosok kezeiben lev íilanda

dolgozott a gubók lebonyolításán.

De azóta a selyemtermelés nálunk nagyon megcsökkent, st
mondhatni teljesen megsznt, úgy hogy 1879-ben már az egész

országban nem termeltek többet 2507 kilogramm selyemgubónál,

melynek értéke csak 280Ú frt 80 krt tett ki. A selyemtenyósztés

íikkori fénykorából pedig nem maradt ránk egyéb, mint népnk
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jóindulata a selyemtenyósztés iránt, meg a nagyobb városok szélén

megmaradt epreskertek elöregedett, megritkult fái, egy-egy epresnek

nevezett puszta hely vagy a még most is eperfás temet.

S mi volt e hanyatlás oka ? Más selyemtermel országok ver-

senye döntötte-e meg, a selyemszövetek mentek-e ki a divatból, a

selyemtenyésztés nem fizeti ki most talán a fáradságot, vagy pedig

az erre fordított munkaer más czélra jövedelmesebben értékesít-

het ?

Nem, a selyemtenyésztós azóta is csak olyan jövedelmez

foglalkozás maradt. Hanem egy járványos betegség terjedt el a

selyemhernyók között, mely néhány nap alatt a legegészségesebbnek

látszó tenyésztéseket is megölte, még pedig épen akkor, mikor

már két-három nap múlva begubózták volna magukat s megfizették

volna a nevelésükre fordított munkát és fáradságot.

Ez a hernyó-betegség más selyemtenyészt országokban is

óriási károkat okozott. Francziaországnak századok óta nagyban

íízött selyemprodukcziója három év alatt (1853—1856) e betegség

következtében 26 millió kilogramm évi gubótermésrl 6 millióra

csökkent. Még nagyobb kárt szenvedett Olaszország, mely az európai

államok között a legnagyobb selyemtermel. De mig ezek selyem

-

termelése a betegség leküzdése után annyira helyre állott, hogy

péld. a hivatalos adatok szerint 1874-ben az ottani fogyasztáson

kivül Francziaország 96 millió, Olaszország pedig 249 millió frankot

vettek be csupán a kivitt nyers és fonott selyem elárusításából, a

mi fejldésben lev selyemtenyésztésünket teljesen megsemmisítette.

A selyemhernyók e veszedelmes betegsége a foltkór vagy

szemcsekór (la Pébrine), melyet régóta ismertek már azok

között a betegségek közt, a melyek a selyemhernyókat többé-

kevésbbé megtámadják és elpusztítják; járványossá azonban csak

a negyvenes évek vége felé kezdett válni, úgy hogy alig egy évtized

alatt európaszerte megsemmisítéssel fenyegette e jövedelmez kere-

seti forrást.

A foltkórt parányi, tojásdad alakú szemecskék okozzák, me-

lyeket közönségesen Cornalia-féle szemecskéknek szoktak nevezni.

E szemecskéket beteg hernyók vérében legelször s i m o, V i t-

t a d i n i és C o r n a 1 i a olasz természetvizsgálók vették észre és

ismertették meg. A franczia Guérin-Méneville (1849),

ki ezeket valódi ázalék-állatkáknak tartotta, hématozoides nevet

adott a szemecskéknek; Lebert (1858) ellenben egysejt mo-

szatnak hitte és íanhystophyton ovatimi névvel ruházta fel. A ké-



söbbi vizsgálók, különösen A. Q u a tr e f a f^ es (\Hf)()) kiderítették,

hogy hiitáro/ottan a legalsóbb rend gombák körébe tartoznak.

A górcs alatt is csupán ers nagyításnál látható szeniecskók

0-(i04 mill hosszú és 0'002 mill. széles gombák, melyek egyetlen,

tojásdad alakú sejtbl állanak és a selyemhernyók belsejében a

szervezet rovására élsködnek. Szaporodásuk akképen történik, hogy

a sejt megnyúlik, kétszer akkora hosszú lesz, oldalai köröskörül

befíízdnek, úgy hogy lassanként 8-as szám alakját veszi fel és

végre ketté válik. Ily módon nagyon gyorsan szaporodnak, a hernyó

testének minden részét áthatják és végre megölik.

A foltkórságos hernyót már külsleg is meg lehet különböz-

tetni azokról a jellemz fekete foltokról, melyek a hernyó testén

különösen a mellkasnak megfelel részeken és a sarkantyú táján

láthatók. A foltok eleinte aprók, homályosak, késbb folyvást na-

gyobbak, fényes feketékké válnak, széleiken világosabb sziníí udvarral.

A foltkórosság, ép úgy mint a többi selyemhernyóbetegség,

legels tüneteinél csak abban nyilvánul, hogy az egyenl korú

hernyók nem egyformán növekednek, a betegek nem igen esznek,

kisebbek maradnak és vedlésük nem egy idben megy végbe. Az

ilyen késedelmeskedk azok, a melyeket a betegség legersebben

megtámadott ; ezeket tehát azonnal meg kell semmisíteni, mert a

betegség hihetetlen gyorsasággal ragad át az egészségesekre és

legtöbbször csakis a gubózás eltt pár nappal, tömegesen elpusz-

tulnak.

A selyemhernyók foltkórsága általánosan eltérj edett pusztító

betegséggé vált már, mikor a franczia kormány a 60-as évek elején

a tudós Pasteurt bízta meg a betegség tanulmányozásával. A
hírneves tudósnak sikerült is a betegség okozójának, a gombáknak

szaporodását ós életmódját a legapróbb részletekig felderíteni és

oly eljárást javasolni, melynek keresztülvitele után a betegség le-

gyzöttnek tekinthet. Megállapította ugyanis, hogy a gombák sejtjei

nem csupán a hernyóban, hanem már a pille petéjében, st magokban

a pillékben is feltalálhatók és górcsövi vizsgálat utján felismerhetk.

A betegség tehát örökösödés utján terjed és a következ nemze-

dékeken hovatovább nagyobb ervel tör ki. Tenyésztésre tehát csak

olyan selyempille-párok petéi használhatók, a melyek a betegségtl

mentesek.

A tudomány ezen eredményének értékesítése végett csupán a

gyakorlati és olcsó eljárást kellett még megtalálni, az egyes pille-

párok által rakott peték elkülönítésére.
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Ezt az eljárást, melyet szintén Pasteur talált fel, de a

melyet Hab e r 1 a n d t Frigyes a görczi selyemtenyósztési intézet

igazgatója s volt magyar-óvári tanár vezetett be a gyakorlatba,

rekesz petézésuek nevezik s a betegségtl mentes petéket a

következ módon nyerik:

A párosodást a lepkék szabad hajlamára hagyják, de minden

párosodott pillepárt külön kis tüllzacskóba raknak és igy kénysze-

rítik, hogy petéit külön rekeszben rakja le. Ezután a lepkéket gór-

csövileg megvizsgálják, s a melyikben a szemecskéket megtalálják,

azt a letojt petékkel együtt megsemmisítik s tenyésztésre csupán

az egészségesek petéit fordítják.

Ez eljárás felfedezése óta a veszedelmes hernyóbetegség le

van gyzve, nem az által ugyan, hogy a hernyók betegsége meg-

gyógyittatik, hanem hogy a betegséget egészséges hernyó-nemzedék

nevelése által kikerülik.

A foltkórság a selyemhernyók között annyira elterjedett, hogy

mai idben már a selyemtenyésztés rekeszpetézés nélkül nem is

lehetsége.*;. Épen azért minden selyemtenyészt országban törvények

tiltják azt, hogy a tenyésztk saját maguk által termelt petét fordít-

sanak a tenyésztésre, a mint ez régebben általánosan történt. A
petetermelés ma már mindenütt szigorú állami ellenrzés mellett

folyik. Olaszországban a paduai selyemtenyészt intézet ellenrzése

alatt több mint 40 ilyenféle állami hivatal van, melyeknek feladata a

mjígántenyésztk által készített petemennyiséget górcsövi vizsgálat

alá venni.

Mióta a selyemhernyó-petét ily szigorú ellenrzés mellett ter-

melik, mindinkább ritkábbá lesz a foltkórság járványos fellépte s a

selyemtenyésztés kiheverte azt a nagy csapást, melyet a veszélyes

élsdi gomba általános elterjedése reá mért. A selyemtenyészt orszá-

gok ma ismét annyi, st még több selymet termelnek, mint azeltt.

De Magyarországon mindent teljesen elölrl kellett kezdeni.

A selyemtenyésztést nagy részben elfeledték, az eperfa-ültetések,

Tolna és Bácsmegyét kivéve, a legtöbb helyen elpusztultak, ujakkal

nem igen szaporodtak.

Az 1880-ik évtl kezdve azonban e tekintetben mi is sokat

haladtunk. A selyemtenyésztés ügyét a földmivelési minisztérium

vette kezébe, s meghatalmazottja B ez eredj Pál úr a szegszárdi

selyemtenyésztési felügyelség élén buzgón míiködik a selyemte-

nyésztés újra felvirágoztatásán. Selyemtenyésztésünk ez id óta

fokozatosan halad elre, melyet legszembetünbbon az évenként



termelt s'ibo iriennyisége tüntet fel. A hivatalos jeleiilések s/trint

ugyanis a felii^^yeloség telállítása eltt 187í)-ben terniett 2^ niéter-

mázsfi gubó helyett már a következ 188U-ban lol ui. iii., ISHiJ-ban

7Í31 és 1885-ben már IKVS m. m. termeltetett, melyeknek leg-

nagyobb része Tolna és üácsmegyére esik.

Hogy a járványos foltkórság selyeníitenyésztésünkben ismét

ert ne vehessen, biztosítékul szolgálnak az 1885-ik évi törvények,

melyek a selyempille pete termelését nálunk is állami ellenrzés alá

helyezik.

A selyemtenyésztés ma már valamivel nehezebb is, mint

régebben, mert most nem termelhet a selyemtenyészt petét a

saját tenyésztése számára, hanem minden évben újólag kell vagy

megvizsgáltatni az általa termelt petéket, vagy pedig teljesen friss

petéket szerezni be. A termelk azonban minden lehet kedvez-

ményben részesülnek a hazai selyemtenyésztés terjesztésével meg-

bizott szegszárdi selyemtenyésztési felügyelség részérl.

A selyemhernyók járványos betegsége immár a rekeszpetézés

utján teljesen el van hárítva, s bizton remélhetjük, hogy e hasznos

házi iparágat népünk ismét érdeme szerint felkarolja és selyem-

tenyésztésünk oly mérveket vesz, hogy népünk erre felhasználható

munkaereje benne jövedelmez foglalkozást talál.

Biró Lajos.

Hogy másznak a rovarok sima felületen?

Hosszú vita folyt a felett, hogy a rovarokat mi képesíti sima

felületen mászni, mely vita nem régen nyerte — ügy látszik —
befejezését. Érdekes és mindaddig kevéssé bolygatott kérdés volt

s így nem is csodálkozhatunk azon, hogy egyszerre annyian szóltak

hozzá ós iparkodtak eltér nézeteiket érvényre juttatni.

Hy közelfekv, mindennap látható jelenség, hogy is kerülhette

el oly soká a szakemberek figyelmét és kutató tekintetét? — A
nyugtalan házilégy virgoncz futással mászik fel az üvegtáblán, hogy

zümmögve hátán ismét lecsuszszék ; az apró éjjeli pille órákig ül az

üveg fényes síkján ; üvegbe zárt bogarak felszaladnak az üveg falán, le-

esnek, újra fel lemásznak s fáradtság nélkül emelik lábaikat, mintha meg
sem éreznék, mily csúszós alapon járnak. St a vízszintes üveglemez

alsó oldalán szinfoly ügyességgel futkosnak. Vagy a szabad termé-

szetben egyik levélrl a másikra ugrálnak, a legsimább kövön sietnek

és sohasem csúsznak el.


