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A villámcsapás és a phylloxera. — Szatmár-Németi városának

szliben, az u. n. Szatmárhegyen a szlpusztító phylloxera jelen-

léte már 1879 óta ismeretes. 1883 augusztus 2-án , a midn az

ottani phylloxeralepett területet bejártam, egy szintén phylloxerás

szltre figyelmeztettek, melyet az eltt harmadnappal villámcsa-

pás ért. A villám szétforgácsolta a szl karóját, leégette egy pár

venyigéjét; a tkén magán mintegy fél cent.-nyire bevésett szalag

jelölte egész a földig a villám útját. Kiváncsi voltam megtudni, hogy

micsoda hatása volt a villám csapásának a gyökereken lev phyllo-

xerákra? vájjon el pusztította- e ket az ers elektromos áram? Mé-

lyen körlásattam a tkét s gyökereket vettem róla. A gyökerek

srn el voltak lepve phylloxerával ; de valamennyi élt, és bár er-

sen nagyító üvegemmel figyelmesen megvizsgáltam, hosszas keresés

után sem voltam képes sem a vastagabb oldalgyökereken, sem ma-

gán a tke nyakán elpusztult, eldöglött phylloxerákat találni. Az

illet tke tövében egy apró fekete hangya (Laskis niger) népes

fészke is volt ; de a villám abban sem tett semmi kárt.

Biró Lajos.

Kukoriczaszemekben élsköd rovarálczák. — Kiss Ödön
állandó gazdasági tudósító úr Sepsi-Szent-Györgyrl e tavaszon

kukoriczaszemeket küldött hozzám megvizsgálás végett, mert azok-

ban sajátságos rovarálczákat vett észre, a melyek a kukoriczasze-

mek belsejében élsködtek. A kukoriczát, mely az u. n. amerikai

lófogú kukoricza fajtához tartozott, kisérletképen vetmagúi hozatta

egy budapesti magkereskedtl.

Az álczák tüzetes megvizsgálásából kiderült, hogy azok a Te-

nebrioides mauritanims (Trogosita mauritanica) nev bogárnak ál-

czái. Ez a keskeny, hosszúkás testidomú, feketésbarna szin és

8 — 10 mill. hosszú bogár — mint tudjuk — házakban, kamarák-

ban és raktárakban egész Európában nem ritka, st a kereskedés

útján eddig már jó formán az egész föld kerekségén elterjedt. Ná-

lunk a szabadban is elfordul és korhadt fák kérge alatt található.

Álczája, teljesen felnve, 12—14 mill. hosszú, kissé lapított, hen-

geres, hátrafelé valamivel vastagabb ; egyes hosszú szrszálakat

leszámítva, egészen csupasz; színére nézve egészen fehér, csak la-

pos és aránylag kis feje, továbbá hátán mellkasának els gyrjén
egy nagyobb, két hátulsó gyrjén pedig két-két kisebb folt, va-

lamint az utolsó testgyrn lev és hátrafelé két szarvban végzd
szarunem képzdmény feketésbarnák ; hat lába világos barna.


