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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

A phylloxeravész állása hazánkban 1885-ben. — A phyllo-

xeravész Magyarország szliben az 1885-ik év folyamában ismét

jelentékeny haladásokat tett. A phylloxeralepett községek száma

146 újabb községgel szaporodott, úgy hogy a phylloxeravész 1885.

végéig — beleértve a sikerrel kiirtott helyeket is — már összesen

396 községben lett konstatálva. E községek összesen 35 megye

területén fekszenek és az egyes megyék között a következ arányban

oszlanak meg

:

I. Dunáninnen.

1. Pestmegye 52 község

2. Bácsmegye 3 »

3. Nográdmegye .... 28 »

4. Esztei'gommegye. . 23 »

5. Houtraegye 9 község

6. Nyitramegye 1 »

7. Pozsonymegye .... 1 »

II. Dunántúl.

ö. Komárommegye., 6 község

9. Fehérmegye 24 »

10. Veszprémmegye. . 26 >

11. Zalamegye 12 »

12. Somogymegye
13. Tolnamegye . .

14. Baranyamegye

3 község

3 »

2 >

III. Tiszáninnen.

15. Hevesmegye 11 község

16. Jászkun-Szolnokm. 6 »

17. Borsódmegye .... 31 »

18. Gömörmegye .... 2 »

19. Abauj-Tornamegye 13 község

20. Zemplémmegye. . . 15 »

21. Sárosmegye 1 »

22. Beregmegye 1 »

IV. Tiszántúl.

23. vSzatmármegye .

24. Szilágymegye . ,

25. Biliarmegye . .

26. Csongrádmegye,

31. Kolozsmegye

7 község

20
13

1

27. Aradmegye 2 község

28. Torontálmegye . . . 8 »

29. Temesmegye 17 >

30. Krassó-Szörénym. . 3 »

V.

1

32.

33.

Zágrábmegye
Varasdmegye

Királyhágóul túl

község

VI. Drávántúl.

1 1 község 34. Szerémmegye 2 község

35. Péterváradi ker. . . 3 »

Üssszesen 396 község.

E megyék közül a phylloxeravész Nyitra-, Tolna-, és Sáros-

megyében az 1885-ik év folyamában lett elször felfedezve.
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A 396 község közül 1885. végén összesen 390 község tényleg

phylloxeralepett volt. Négy helyen, u. m. Pécs, Baranya-Szent-(iyörgy,

Hódmezö- Vásárhely és Kolozsvár határában a phylloxera már az

elbbi években kiirtatván, a vész sikeresen elfojtottnak tekinthet.

Sikeresen fertzetlenített községek voltak 1884-ben még Pozsony

valamint Kis-Keszi Hontmegyében és Tálya Zemplémmegyében. De

a két utóbbi község a szomszédos nagyobb vészterületoktl újabban

fertzdvén, ismét a phyloxeralepett községek sorába lépett. A Pozsony

házi kertjeiben alkalmazott teljes irtás nem bizonyult sikeresnek,

mert a vész, mely több év (ka elfojtottnak látszott, 1885. nyarán

ismét felütötte fejét. Minthogy azonban a vész itt szerencsére nem

a szlhegyeken, hanem ismét egy házi kertben lépett fel, a fertzött

szltkék szénkéneggel teljesen kiirtattak.

Teljes irtás ezenkívül még csak Kis- Bari zemplémmegyei

községben lett elrendelve, a hol a phylloxera szintén egy házi

kertben konstatáltatott.

Az 1885-ik évben felfedezett fertzések közül bizonyára leg-

fontosabbak a Tokaj-Hegyallyának több pontján felmerült infectiók,

melyek hazánknak emez els rangú borvidékét immár szintén komolyan

veszélyeztetik.

A már elbb inficiált többi borvidéken a phylloxeravész szintén

jelentékeny haladásokat tett, úgy hogy 1885. végén a phylloxerától

megtámadott szlterület hazánkban összesen mintegy 28,000 hek-

tárra vagyis közel 50,000 kat, holdra volt becsülhet. E megtá-

madott területnek csaknem felén a szlmivelés már tényleg meg

is sznt a mennyiben a szltkék vagy maguktól elpusztultak

vagy a tulajdonosok által kivágattak.
jy^, Horváth Géza.

A halálfejü pillangónak egy kevésbé ismert ellensége. — Az

elmúlt években több izben lepkésztem Peszéren, a hol esténként a

vadászlak mellett lév méhes eltt nagy elszeretettel fogdostam a

halálfejü pilléket (Acherontia atropos L). Nagy számban röpködtek

a méhkasok eltt, de nem mindegyiket sikerült megfognom. Saját-

szer zömmög repülésérl azonnal fellehet ismerni és párszor

fel és alá repülve valamelyik kas eltt hirtelen megfordul és egye-

nesen a méhkas lyukján iparkodik behatolni. Az rt álló méhek

kétségbeesetten harczolnak ellene, de hiába ! — mert ers lábaival

és szárnyaival igen könnyen bánik el velük. A mint azután mézzel

megrakodva a méhek dühe a legnagyobb fokot éri el, együttesen

támadják meg és szószoros értelemben agyonkinozva kidobják. A


